
 راهنمای هنرآموز
نقشه کشی دستی و رایانه ای فرش

1395

رشتۀ صنایع دستی )فرش(
گروه فرهنگ و هنر

شاخۀ فنی و حرفه ای

پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی 
و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، 
عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع 

است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

ISBN  978 - 964 - 05 - 2668-2             978 - 964 - 05 - 2668 -2 شابک

                                    نام کتاب:    راهنمای هنرآموز نقشه کشی دستی و رایانه ای فرش ـ 210935
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                 پدیدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای وکاردانش مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    
نصراهلل تسلیمی، مریم میرزایی، مجید نیکویی، محمود فقیر حق و بشـرٰی گلبخش  شناسه افزوده برنامه ریزی وتألیف: 

)اعضای شوراي برنامه ریزي(
نصراهلل تسلیمی، بشرٰی گلبخش، عبدالرضا جمالی فرد )اعضای گروه تألیف(                                                        

ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی          مدیریت آماده سازی هنری:   
ایمان اوجیان) طراح یونیفورم( ـ مریم کیوان)طراح    جلد( ـ فرشته حسن خانی            شناسه افزوده آماده سازی: 

)صفحه آرا( 
پرورش  و  4 آموزش  شمارۀ  ساختمان  ـ  ایرانشهر شمالي  خیابان  تهران:                              نشانی سازمان:  

)شهیدموسوي(
ـ 88831161    ، دورنـگار  : 88309266 ،  کـد پستي   : 1584747359  تلفن  : 9   

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  
ـ کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج   ـ  شرکت چاپ   و   نشرکتاب هاي  درسي ایران : تهران                                            ناشر :   
ـ 44985161،    دورنگار: 44985160، صندوق  خیابان61 )دارو پخش( تلفن :5 

پستي: 139ـ 37515
                                      چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي ایران »سهامي خاص«

چاپ اّول 1395              سال انتشار و نوبت چاپ:   



دست توانای معلم است که چشم انداز آینده ما را ترسیم می کند.

َس ِسّره الّشریف( امام خمینی )قدِّ



فهرست

 

 1 ......................................................................................... : مقدمه
 2 ............................................................................... كليات: اول فصل

 11 ........................................................................ اصطالحات و تعاريف
 22 .................................... رشته در یليتحص شرفتيپ یابيارزش انتخاب اصول
 22 ................................................... رشته هنرآموزان یا حرفه یتهايصالح

 22 ........................................................ رشته یدرس برنامه يیاجرا الزامات
 22 ................................................. رشته به یورود آموزان دانش یهايژگيو

 33 ............................................... يادگيری واحد و درس های ويژگی معرفی
 32 ...................................................................................... یارگونوم

 13 ............................................................... یآموزش جلسات:  دوم فصل
 11 ..................................................................................... اول جلسة
 23 .................................................................................... دوم جلسة
 21 .................................................................. فرش نقشه یكاغذها انواع

 03 ................................................................................... سوم جلسة
 11 ................................................................................. چهارم جلسة
 12 .................................................................................. پنجم جلسه
 12 .................................................................................. ششم جلسة

 11 ................................................................................... جلسةهفتم
 23 ................................................................................. هشتم جلسة
 22 .................................................................................... نهم جلسة
 21 ....................................................................................دهم جلسة
 22 ................................................................................ يازدهم جلسة

 22 ..................................................................................... سومصل ف
 22 ............................................................................... دوازدهم جلسه
 23 ............................................................................... مسيزده جلسة



 21 ............................................................................. چهاردهم جلسه
 130 ............................................................................... جلسةپانزدهم

 111 ............................................................................. شانزدهم جلسة
 121 .............................................................................. هفدهم جلسة
 120 .............................................................................. هجدهم جلسة
 121 .............................................................................. نوزدهم جلسه
 122 ................................................................................. چهارم فصل

 122 ............................................................................... بيستم جلسه
 131 ........................................................................ يكم و بيست جلسة
 131 ........................................................................ دوم و بيست جلسة
 132 ....................................................................... سوم و بيست جلسة
 112 ..................................................................... چهارم و بيستم جلسة
 111 ...................................................................... پنجم و بيست جلسة
 111 ....................................................................... وششم ستيب جلسة
 121 ....................................................................... وهفتم ستيب جلسة
 121 ...................................................................... وهشتم ستيب جلسة
 121 ......................................................................... ونهم بيست جلسة
 122 ............................................................................... ام سی جلسة
 101 ............................................................................. يكم سی جلسة
 103 ........................................................................... دوم و سی جلسة
 102 .......................................................................... سوم و سی جلسه
 102 ........................................................................ چهارم و یس جلسة
 111 ......................................................................... پنجم و یس جلسة
 112 .......................................................................... وششم سی جلسه
 112 ......................................................................... تمهف و سی جلسه
 110 ........................................................................................ :منابع

 



موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش 
از  اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی  با درک مفاهیم  تربیت یافتگانی است که 
طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف 
بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در 
فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می نمایند. همچنین 
سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران »حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری« 

به قلمرو و سازماندهی محتوای این آموزش ها پرداخته است.
بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی،  برنامه های درسی فنی و حرفه ای عالوه  در 
اعتبار نقش یادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه ای خانواده، جامعیت، 
تعامل،  و  مشارکت  جلب  مادام العمر،  یادگیری  تعادل،  فردی،  تفاوت های  به  توجه 
یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوع بخشی آموزش ها و انعطاف پذیری به آموزش بر اساس 
ثروت، شکل گیری  تولید  و  فقر  و کاهش  پایدار  توسعۀ  اخالق حرفه ای،  کار،  بازار  نیاز 

تدریجی هویت حرفه ای توجه شده است.
در  تغییر  و  کشور  داخل  کار  بازار  نیاز  و  فناوری  تغییرات  باالدستی،  اسناد  مطالبات 
استانداردها و همچنین توصیه های بین المللی، موجب شد تا الگوی مناسب که پاسخگوی 
شرایط مطرح شده باشد طراحی و برنامه های درسی بر اساس آن برنامه ریزی و تدوین 
شوند. تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل حرفه و توجه به 
ویژگی های شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفه ای ملی، تلفیق شایستگی های 
مشترک و غیرفنی در تدوین برنامه ها از ویژگی های الگوی مذکور و برنامه های درسی 
است. بر اساس این الگو فرایند برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی 
در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. بخش دنیای کار شامل ده مرحله و 
بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله با مراحل 
دیگر فرایند به صورت طولی و عرضی است، با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله 
از اعمال موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر  متأثر 

می باشد.
توصیه سند تحول بنیادین و برنامۀ درسی ملی بر تدوین اجزای بستۀ آموزشی جهت 
تسهیل و تعمیق فعالیت های یاددهی ـ یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت 

سخنی با هنرآموزان عزیز



با تأکید بر برنامۀ  تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه ای از اجزای یادگیری 
درسی رشته، برنامه ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص 
بستۀ آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه های درسی تهیه شده با 
اجرای  برای  توصیه هایی  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش  در  تحولی  به چرخش های  توجه 

مطلوب آن می باشد.
کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

بخش نخست مربوط به تبیین جهت گیری ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است 
که کلیات تبیین منطق برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم 
و مهارت های اساسی و چکونگی توسعه آن در دوره، جدول مواد و منابع آموزشی را 

شامل می شود.
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، 
پیامدهای یادگیری، ایده های کلیدی، طرح پرسش های اساسی، سازماندهی محتوا و 
تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده از راهبردهای مختلف و در آخر تعیین 

روش های ارزشیابی را شامل می شود.
به اهمیت آموزش  با توجه  همچنین در قسمت های مختلف کتاب راهنمای هنرآموز 
شایستگی های غیرفنی به آموزش مدیریت منابع، ایمنی و بهداشت، یادگیری مادام العمر 

و مسئولیت پذیری تأکید شده است.
هنرآموزان  ویژه  توجه  و  مساعدت  نیازمند  درسی،  برنامه های  مطلوب  اجرای  مسلماً 
عزیز و بهره مندی از صالحیت ها و شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان 

می باشد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش





 

9 

 :مقدمه 

كتاب حاضر به منظور شناخت هنرآموز عزيز نسبت به جايگاه رشته و آموزش آن در 

رسی برای جلسات ريزی پيشنهادی و الگوی دبندی تعيين شده همراه با برنامهزمان

 :شاملای كه آموزشی است. همچنين شناخت و هدف كلی آموزش در شاخه فنی و حرفه

 و اخالقی فضائل و ملكات پرورش و عمومی پاية هایشايستگی و فرهنگ سطح اعتالی

 9آموز دانش اخالقی و عملی – ايمانی – عقلی يكپارچه تربيت و و اجتماعی سياسی بينش

 انسانی نيروی تربيت، 4 كشور در و كارآفرينی 3نوآوری ،2توليد كار، گفرهن تقويت و ترويج

ابتدايی و  در سطوح 5(آتی و فعلی) كار بازار نيازهای با متناسب كارآمد و ماهر متخصص،

فراهم كردن ، 6آموزشی  و عدالت ملی ایحرفه صالحيت چارچوب بر مبتنی مهارت ميانی

برای سطوح باالتر صالحيت  7حصيلی هنرجويانت – ایحرفه شرايط هدايت و راهنمايی

خانواده در دنيای كار كه وظايف و تكاليف كاری ای از مشاغل هموان مجموعهتتا ب، ایحرفه

داده و مشغوليت  آموزشآنها تا حدود زيادی از نظر مهارت و دانش فنی مشترک است را 

د استاندارمهم آموزشی رعايت ای را به انجام رساند. موضوع اصلی فرد در طول زندگی حرفه

طح به عبارتی س .ای)فنی و غيرفنی( دنيای كار استهای حرفهعملكرد است و شايستگی

شناخته شده و قابل قبول برای انجام كار در يك حرفه يا شغل را استاندارد عملكرد آن 

رات ار و انتظااستقالل انجام ك ،معموالً در استاندارد عملكرد شرايط انجام كار .نامندكار می

.شودآورده می

                                                           
 های درسی و تربيتیهدف كلی برنامه -برنامه درسی ملی ايران  - 1
های كلی اقتصاد و سياست 2های كلی جمعيت بند ، سياست1بند -ابالغی در بخش اشتغال  یكل هایسياست - 2

 23و  2،3مقاومتی بندهای 
 12-2 راهكار -تحول بنيادين آموزش و پرورش  سند - 3
 0-2 راهكار -تحول بنيادين آموزش و پرورش  سند - 1
 1بند -ابالغی در بخش اشتغال  كلی هایسياست - 2
 21ماده  –برنامه پنجم توسعه كشور  قانون - 0
  21-3 راهكار -سند تحول بنيادين آموزش و پرورش  - 1
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 فصل اول: كليات
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 رويكرد برنامه :

فرش دارای رويكردی شايستگی محور است. كيفيت -برنامه درسی رشتة صنايع دستی 

گويند. شايستگی در حرفه، شناخته شده از يك شخص در محيط كار را شايستگی می

ين مورد آن قابل تعريف و شغل، وظيفه، تكليف كاری و مراحل كار حتی در جزئی تر

های شغلی، بندی است. به عبارت ديگر شايستگی به مجموعه و سطحی از مهارتسطح

 ،. به طور كلی شايستگیشود، نگرش و باور و ايمان گفته می، دانشهای عمومیمهارت

ه گويند. شايستگی بمهارت انجام دادن خوب و مناسب يك كار يا وظيفه را شايستگی می

 امل بستگی دارد كه شامل:ع 1

های ذهنی، عقالنی از قبيل كسب دانش، رشد مهارت –های ذهنی: توانائی1دانش •

 قدرت تجزيه تحليل می باشد.

توانايی كاربرد دانش و دانش فنی برای انجام تكاليف شغلی و حل مسئله  : 2مهارت •

مانند  شناختیتواند به صورت فيزيكی و روان حركتی مانند كاربرد ابزار يا كه می

توانائی عضالت و  مهارت حل مسئله يا مهارت تفكر خالق باشد. همچنين به

ها و يا به عبارتی هماهنگی بين اعمال روانی، حركتی ايجاد هماهنگی بين آن

شود هرچند از سطوح باالی حوزه شناختی نيز به عنوان مهارت نام نيز گفته می

 برده  شده است.

كند و در ارتی است كه فرد در حرفه يا شغل كسب میميزان مه :3سطح مهارت  •

ها در استاندارد بندی حرفهگيرد. در نظام طبقهجايگاه شغلی مربوطه قرار می

ISCO2008  و در سطح ملی هفت سطح  ها چهار سطح مهارتبرای حرفه

 مهارت به شرح مندرج در جدول وجود دارد:

 

 

                                                           
1  - knowledge 
2 -  skill 
3  - skill level 
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 ISCO 2332های ملی با حرفه بندیجدول مقايسه سطوح مهارتی نظام طبقه

 ملّی ايران 2332ايسكو 

 سطح مهارتی عنوان سطح مهارتی عنوان

 1 متخصص
 1 دكترا

 0 كارشناس ارشد
 2 كارشناس

 3 تكنسين
 1 تكنسين ارشد

 3 تكنسين 

 2 كارگر ماهر
 2 كمك تكنسين

 1 كارگر ماهر
 3 كارگر ساده 1 كارگر ساده

شود كه به جنبة احساسی و عاطفی، ارزشی هايی گفته میتوانائی:  نگرش به 1نگرش •

شود. مشاركت فعال توأم با عالقه و انگيزه مثالی از اين نوع و عالقه مربوط می

 توانائی است. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی ناشی از عمل نيز هست.

 هاشايستگي

 های غير فنیشايستگی •

 های فنیشايستگی •

 ومیعم هایشايستگی •

های بسيار ضروری برای محيط كار  و  زندگی، برای به مهارت : 2های غيرفنیشايستگی -1

استخدام و توسعة شغلی در اجتماع و زندگی در راستای موفقيت در يادگيری و حل مسائل 

 و دشوداده می آموزش مختلفح عملكردی ومهارت با سط شود. اينو مشكالت گفته می

 ها در آموزش، تربِيت فنی، كار و زندگی نياز است.وسيعی از فعاليت برای موفقيت در دامنه

 

                                                           
1 Attitude   
2 nontechnical competency 
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 هاي غیرفني در رشته :شايستگي

 مسئوليت پذيری  -1

 مديريت مواد و تجهيزات  -2

 مديريت كيفيت  -3

  (اجتماعی )مردمی بودن -1

 درستكاری و كسب حالل  -2

 مديريت زمان  -0

 ها مديريت كارها و پروژه -1

 خالق تفكر  -2

 نقش در تيم  -2

 جمع آوری و گرد آوری اطالعات  -13

 كارآفرينی  -11

 سطح شرح
 نام شايستگي

 غیر فني 

به نمايش گذاشتن و اثبات حضور به موقع و -حضور منظم

پيروی از -وقت شناسی انجام وظايف و كارهای محوله

نمايش و به كارگيری سطح -قوانين)خط مشی(مراحل

داوطلب شدن برای فعاليت های  -خوبی از تمركز ذهنی

توجه -انجام صحيح كارها با حداقل نظارت -جديد و خاص

به نمايش گذاشتن اشتياق/خوش  -به جزيات كار

 مفهوم وجدان كاری-بينی/ابتكار

1 

 مسئوليت پذيری
كنترل و پايش استانداردهای عملكردی پيگيری وظليف 

 اشتنبه نمايش گذ -ابراز تعهد به سازمان متبوع-محوله

اطمينان از كيفيت كار انجام -تالش و پشتكار قابل توجه

 وجدان كاری-شده

2 

قضاوت و ارزشيابی در مورد مسئوليت پذيری خود و 

 3 ديگران
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 سطح شرح
 نام شايستگي

 غیر فني 

نگهداری از تجهيزات و منابع مورد نياز برای اجرای كار 

 توزيع -بدست اوردن تداركات و تجهيزات  -خاص 

 تداركات و تجهيزات
1 

مديريت مواد و 

 تجهيزات

سفارش و نگهداری از ليست )سياهه( تجهيزات)فهرست 

پايش و نظارت بر به كارگيری صحيح و ايمن مواد  (اموال

 و تجهيزات
2 

ی ارزياب-شناسايی مواد و تجهيزات مورد نياز برای اينده

گی هماهن -نياز/كيفيت/اثر بخشی/ايمنی موادو تجهيزات

تخمين نيازها -توزيع و ذخيره مواد و تجهيزات در تهيه،

اماده نمودن -و تسهيالت الزم برای اجرای پروژه ها

 درخواست های مناقصه

3 

 

 سطح شرح
 نام شايستگي

 غیر فني 

 مشتری مفهوم گرايی،شناخت فرايند مفهوم شناخت

 كسب-كيفيت مديريت اجرايی مراحل شناخت-مداری

 مديريت سيستم يك مزايای از اگاهی-مهارت و دانش

 كيفيت
1 

 وتاهك و تفصيلی ريزی برنامه-مدت بلند ريزی برنامه كيفيت مديريت

 -كار محيط در( جامع)كيفيت مديريت اجرای-مدت

 كيفيت های شاخص پايش
2 

 رايها كار محيط در كيفيت مديريت برنامه از ارزشيابی

 3 جامع() كيفيت مديريت از اصالحی پيشنهادهای
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 سطح شرح
 نام شايستگي

 غیر فني 

 و داوطلبانه كمك-ديگران به مناسب واكنش/پاسخ

 به مساعدت برای فعال توجه-ديگران به مشتاقانه

 و كارگران ديگر با دوستانه ی رابطه ايجاد-ديگران

 مشتريان

1 

 مردمی) اجتماعی

 (بودن
 و همف نمايش محيطی اقتضائات با مناسب رفتار اصالح

 به بودن متعهد و داشتن اعتقاد-ديگران با همدردی

 اجتماعی توسعه
2 

 داشتن اجتماعی موانع رفع و شناسايی برای فعال كار

 پذيری وليتئمس اگاهی ابراز-مذاكره/مشاركت شوق

 ديگران عقايد و رای به نهادن ارزش -اجتماعی
3 

 
 

 سطح شرح
 نام شايستگي 

 غیر فني

 ستدر نتايج و اراث تعيين -حالل كسب الزامات تعيين

 1 تریمش نيازهای تعيين -حالل كسب اثار تعيين -كاری

 كسب و درستكاری

 حالل

 مبنای بر و احسن،كامل بطور شغلی كارهای انجام

 -ديگران و خود ارتقا و بهبود به پايبندی-درستكاری

 مشتری نيازهای نمودن براورده
2 

 حل -ديگران و خود درستكاری ارزشيابی و قضاوت

 3 مشتری رضايت عدم به مربوط ئلمسا
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 سطح شرح
 نام شايستگي 

 غیر فني

 -بندی  زمان جدول از پيروی -موقع  به كار به شروع

 -زمان  موثر مديريت -محوله  وظايف مجموعه انجام

 بخش مسئول نياز مورد زمانی های جدول تنظيم
1 

 زمان مديريت

 ادهآم اولويت - روزانه كارهای و وظايف كردن بندی

 تنظيم/ نظارت- كار بندی زمان های جدول كردن

 وظايف() كار انجام مراحل
2 

 بندی زمان چندگانه جداول دهی سازمان و نمودن آماده

 -كار بندی زمان خطوط و زمانی جدول مديريت -كار

 -كار بندی زمان های جدول تنظيم و اجرا به توصيه

 تنظيم و اصالح -ها پروژه بندی زمان چارچوب ارزشيابی

 ها پروژه انجام زمانی چارچوب

3 

 

 نام شايستگي  سطح شرح

 غیر فني

 ريزی تعيين برنامه ها،انواع پروژه و كارها دامنه تعريف

 ،يمتق تعديل های رويه ،گيرندگان تصميم ،النفعان ذی

 نياز مورد زمان تخمين ،ها كار فهرست تهيه
1 

-پروژه و كارها مديريت
 ها

 ،يازن مورد منابع و بودجه تعيين ،ارتچ برت /گانت تهيه

 يزیر برنامه ،ها وابستگی تعيين ،پروژه الزامات ارزيابی

 ها كار
2 

 ،غييرت كنترل فرايند مديريت ،بحرانی مسيرهای تعيين

 پيشنهادهای ارزشيابی ،پروژه وضعيت گزارش ارزيابی

 راهبردی مديريت ،اصالحی
3 
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 سطح شرح
 نام شايستگي 

 غیر فني

 صتشخي ،جديد و قديم های پديده بين ارتباط رقراریب

 هب ،ها ايده سازی بندی،خالصه پاراگراف ،روابط و الگوها

 ،همسال حل هنگام در خالق تفكر فرايند گذاردن نمايش

 استفاده ،مغزی بارش های تكنيك از نمودن استفاده

 ايده خلق های تكنيك از نمودن

1 

 خالق تفكر
 خالق های حل راه بكارگيری ،قخال های حل راه توليد

 2 جديد های موقعيت برای

 بندی فرمول ،نظير بی و نظير كم های حل راه توليد

 سازماندهی ،جديد رويكردهای و ها ايده ،ها طرح كردن

 گذاری ارزش و قضاوت ،جديد های روش و فرايندها

 خالقيت بيان در فعال پيگيری ،خالقيت

3 

 

 سطح شرح
 نام شايستگي 

 ر فنيغی

 1 تيم عضو عنوان به نقش كامل ايفای

 تيم در نقش
 2 تيم سازمانده عنوان به نقش كامل ايفای

 3 تيم رهبر عنوان نقش كامل ايفای
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 سطح شرح
 نام شايستگي

 غیر فني 

 ،كار به مربوط اطالعات ،ها داده اوردن دست انتخاب/ به

 ،ها داده اطالعات شناسايی ،نياز مورد های داده شناسايی

 ها پيامد و نتايج بينی پيش
1 

-گرد و آوری جمع
 اطالعات آوری

 هم ،چندگانه های داده تلفيق ،ها داده تحليل و تجزيه

 2 ناقص های داده سنجی

 فرايند تدوين ،جديد اطالعاتی منابع وپژوهش جو و جست

 ،اطالعات هاو داده مناسب بخشی اعتبار ،ها داده آوری جمع

 ،ها داده دقت ،ارزيابی نتايج ،ها پيامد خصوص در قضاوت

 ها داده بين تناسب ارزشيابی

3 

 

 سطح شرح
 نام شايستگي

 غیر فني 

 ،كارآفرينی مراحل شناخت ،كارآفرينی های ويژگی شناخت

 محصوالت شناخت ،شغلی رشته با مربوط مشاغل شناخت

 و كسب بنگاه انتخاب ،مناسب های حل راه ارائه، توليدی

 كار ضرورت و اهميت راستای در تحليلی طرح ئهارا ،كار

 هایويژگی ارتقا جهت در بخشی اثر ارتباط برقراری ،آفرينی

 كارآفرينانه

1 

 نهآفرينا كار شغلی مسير انتخاب -شغلی گری جو و جست كارآفرينی

 بنگاه سازماندهی توانايی - كار و كسب های ايده خلق -

 كار و كس های
2 

 ازیس اماده توانايی ،وكار كسب های گاهبن مديريت توانايی

 ،كارو كسب كوچك بنگاه اندازی را جهت منابع رسانی بروز و

 كار بازار از سنجی نياز ،كار و كسب طرح تهيه توانايی
3 
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ها و ای است كه دانش، مهارتی دارای شايستگی فنی و حرفه : فرد1شايستگی فنی  -2

ای را به طور شد و بتواند مسائل و مشكالت حرفههای انجام ضروری را داشته باظرفيت

همچنين بايد در محيط كاری خود و سازماندهی كار،  .مستقل و انعطاف پذير حل كند

 مشاركت داشته باشد.

 گیري محتواقلمرو و جهت

ن است كه تحقق اي "گرايی توحيدیفطرت" ایحرفهفنی و  ةدرسی در شاخ ةرويكرد برنام

گيری محتوا و قلمروی محتوا در جهت .ش مبتنی بر شايستگی استرويكرد مستلزم آموز

ای، گروه و رشتة های دنيای كار در شاخة فنی و حرفهراستای تحقق اهداف و شايستگی

 ای به شرح زير است:حرفه-تحصيلی

های فنی و غيرفنی دنيای كار، اكتساب شايستگی تربيتی: هایآرمان •

 ؛های اجتماعی(عمومی)حداقل

اردهای ها براساس استاندنسبت به فرآيند يادگيری: تحقق سطوح شايستگی تلقی •

  ؛آموزشی

: فرآيند آموزش مبتنی بر شايستگی و اطمينان از تلقی نسبت به فرآيند آموزشی •

كاری و ايجاد شرايط برای تحقق آن براساس استاندارد عملكرد در هر تكليف

  ؛تداوم آن

 های گوناگون نقشی فعالها و توانايیا ظرفيتتلقی نسبت به هنرجو: هنرجويان ب •

در كسب همه واحدهای شايستگی مبتنی بر استاندارد عملكرد و با توجه به 

 ؛های خويش دارندموقعيت

ای هتلقی نسبت به هنر آموز: سازماندهی محيط يادگيری به منظور تحقق صالحيت •

طراحی آموزش )سازماندهی محيط يادگيری شامل:  ای در يادگيرندگانحرفه

                                                           
1 Technical merit 
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ها، تهيه طرح درس، چيدمان محيط فيزيكی يادگيری، مبتنی بر شايستگی

 ؛چيدمان محيط روانی يادگيری و اجرای آموزشی(

 تلقی نسبت به فرآيند ارزشيابی:  •

  ؛ارزشيابی پيشرفت تحصيلی مبتنی بر استانداردهای آموزشی

 ؛دنيای كار ایهای حرفهارزشيابی نهايی براساس استانداردهای صالحيت

 ایحرفه و فنی شاخة در يادگيری - ياددهی راهبردهای انتخاب بر حاكم اصول

های يادگيری در فرايند آموزش به كمك مواد و رسانه -انتخاب راهبردهای ياددهی

 ها بر اساس اصول زير استوار است:يادگيری به منظور تحقق شايستگی

 اقعی زندگیهای وها در موقعيتدرک و تفسير پديده - 1

های دنيای كار و زندگی با ارائه يادگيری براساس واقعيت -های ياددهیطراحی فعاليت

 پروژه، پودمان، نمونه كار

های دنيای كار و زندگی با ارائه پروژه، يادگيری در واقعيت -های ياددهیطراحی فعاليت

 پودمان، نمونه كار

 آموزاندانش ةتقويت انگيز - 2

 آموزیهم

 فرهنگی هنرجويان توسط واحد آموزشی -خدمات آموزشی محصوالت و ارائه

 خدماتی  بازديد از مراكز صنعتی،

 تحصيلی، شغلی در جامعه ةهای مرتبط با رشتمشاركت در پروژه

 امكان درک روابط علت و معلولی و قوانين كلی - 3

 صوالتحيابی مشكل در ساخت مآموزش شايستگی تفكر سيستمی، كنترل كيفيت و ريشه

 له در كارگاهأيابی و حل مسهای تعمير، عيبهای بهبود محصوالت، فعاليتروش

 آموزش مبتنی بر پروژه 

 هامرور و بازنگری شايستگی - 1

 های مختلف تحصيلیهای تكميل شونده در طول سال يا پايهها و پودمانانتخاب پروژه
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قات ها و مسابی، برگزاری جشنوارههای يادگيرای در ديگر حوزههای حرفهتلفيق شايستگی

 عملی -علمی

 تلفيق نظر و عمل - 2

 يادگيری  -های ياددهی شايستگی در فعاليت ةبكارگيری چرخ

 روش فعال و خالق -0

 افزارهای تعاملی استفاده از نرم

 های نوآوری و خالقيت از طريق پروژه، پودمان، نمونه كارايجاد فرصت

 يادگيری –ی ياددهی هاروش اكتشافی در فعاليت

 تاكيد بر مشاركت دانش آموزان - 1

 ارائه رويكرد يادگيری مشاركتی در تدريس

 های يادگيریتعامل دانش آموزان با معلم، همساالن و محيط - 2

 اقدام پژوهی توسط هنر آموزان

 های نويناستفاده از فناوری - 2

 هاافزارها، فيلم-استفاده از فضای مجازی، نرم

 يری فناوری يادگيری مبتنی بر مغزبكار گ

 های يادگيریهای چند گانه و انواع سبكاستفاده از هوش

ها و یها ناظر بر تحقق شايستگارزشيابی پيشرفت تحصيلی و تربيتی در اين شاخه •

 ای ملی ايرانها و صالحيت حرفهدستيابی به سطوح شايستگی

 شود:ر اشاره میبه چند نمونه مهم آن به شرح زي برای شناخت بهتر

 شواهد كافی و متنوع برای قضاوت * 

 ةارزشيابی به صورت مستمر و عملكردی مبتنی بر عمل خواهد بود. مالک گذر از دور

 عمومی كسب مدرک براساس صالحيت خواهد بود. ای وكسب استاندارد شايستگی حرفه

 خود آگاهی و خود ارزيابی در دستيابی به سطوح شايستگی باالتر    ∗

درصد قضاوت توسط هنرجو انجام  23الی  13در ارزشيابی شايستگی عمومی و حرفه  

 ای و عمومی(.های حرفهبندی شايستگیخواهد پذيرفت )تكاليف كاری همراه با سطح
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 حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشيابی  ∗

 شود.ارزشيابی نهايی گروه كاری توسط تيمی از هنرآموزان يا دنيای كار انجام می

 تيجه محور و فرآيند محوری ن ∗

شود. می يادگيری تلقی -استاندارد عملكرد تكاليف كاری به عنوان نتيجه فرآيند ياددهی - 

 برخی از نتايج بايد در دنيای كار )كارآموزی( ارزشيابی شوند.

 نيز در فرايند شايستگی بكار می رود. هاارزشيابی فرآيند محور در كسب شايستگی - 

 ل مساله كارگروهی و ح ∗

های جديد جهت حل مساله در اجرای فرآيند ارزشيابی در بستر كارگروهی و موقعيت

 .است زندگی

  يادگيری –ارزشيابی بعنوان بخش جدايی ناپذير از فرآيند ياددهی  ∗

 ارزشيابی پيشرفت تحصيلی قبل از ارزشيابی مبتنی بر استاندارد عملكرد اتفاق خواهد افتاد.

 سنجش تكاليف عملكردی در  ∗

ارزشيابی و سنجش مبتنی بر واقعيات و شرايط موجود در استاندارد ارزشيابی حرفه خواهد 

  .بود

 تعاريف و اصطالحات
 رويكرد برنامه درسي ملي :

تربيتی نظام  ای بر اساس فلسفههای مدرسهگيری آموزشمنظور از اين اصطالح، جهت 

درسی ملّی است. اين رويكرد،  دها از برنامهحاكم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نها

های الهی در گرای توحيدی نام دارد كه مقصد عالی آن، شكوفايی گرايشرويكرد فطرت

 انسان و تربيت انسان خليفه اهلل است.

 دنیاي کار:

های زندگی اجتماعی شامل كار مزدی، پيگيری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه 

دنيای آموزش و زندگی شخصی متمايز است. دنيای كار اعم از زندگی است. دنيای كار از 

 های اقتصادی است.شغلی، بازار كار، محيط واقعی كار و بنگاه
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 محیط کار: 

ای وسيع از فضاها از خانه تا كارخانه كنند و گسترهموقعيتی است كه افراد در آن كار می

 شود. بزرگ را شامل می

 بنگاه اقتصادي: 

ای هبندی فعاليتهای اقتصادی مبتنی بر استاندارد ملی طبقهدر آن فعاليت محلی كه

 گيرد. اقتصادی صورت می

 اي: صالحیت حرفه

ای است كه با توجه به سطح، نوع و وسعت آنها به سطوح های حرفهای از شايستگیمجموعه

 ديگر تقسيم خواهند شد.

 ايآموزش و تربیت فني و حرفه

ر قلمرو دنيای كار جهت زمينه سازی، آمادگی، نگهداشت و ارتقاء شغلی آموزش و تربيت د 

های از ای جامع است كه به جنبهای واژهای را گويند. آموزش و تربيت فنی وحرفهو حرفه

ا و هها و علوم وابسته، كسب نگرشفرآيند آموزشی و تربيتی، در برگيرنده مطالعه فناوری

های گوناگون اقتصادی و ها را در بخشرتبط با حرفههای عملی، فهم و دانش ممهارت

شود. اين واژه اعم از آموزش زندگی اجتماعی، عالوه بر آموزش عمومی، ارجاع و اطالق می

ها  شامل ای رسمی، غيررسمی و سازمان نايافته است. همچنين اين آموزشفنی و حرفه

های ملی و محلی هماهنگ تها است كه  با بافهای توسعه مهارتطيف وسيعی از فرصت

های عرضی های محاسبه، مهارتگردد. يادگيری برای ياد گرفتن و رشد سواد و مهارتمی

موزش و تربيت فنی و آهای جدايی ناپذير های شهروندی نيز از مولفه)غير فنی( و مهارت

 باشند.ای میحرفه

  شغل

شغل محدود است.  "ی خاصاستخدام شدن برای ارائه خدمت و يا برای مدت"واژه شغل 

ای از كارها و وظايف مشخص است كه در يك شغل مجموعه به زمان و فرد كارفرما است.



96 

های گوناگون شود. يك شخص ممكن است در يك حرفه در زمانجايگاه خاص تعريف می

 مشاغل متفاوت داشته باشد.

 حرفه

-نظر كارها، دانش و توانائی ای ازای از مشاغل دنيای كار است كه شباهت معقوالنهمجموعه

ای، است. استاندارد حرفه مشغوليت اصلی فرد در طول زندگیهای مورد نياز دارد. حرفه 

حرفه مرتبط با فرد و  دهد.های مورد انتظار دنيای كار در يك حرفه را نشان میحداقل

ر، مهندس دار، جوشكار، پرستا، خانهكار است )مانند حسابدارو دنيای نقش وی در بازار 

ها های مختلف وجود دارد در حالی كه برخی از حرفهها در بخش(. اكثر حرفهساختمان

ای از مشاغل است كه يك حرفه مجموعه )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصی است.

 های مورد نياز دارد. ای از نظر كارها، دانش و توانائیشباهت معقوالنه

  وظیفه

ت و نقش اصلی مشخصی را كه در يك جايگاه شغلی يا حرفه وظيفه عبارت است از مسئولي

گيرند، وظيفه نام دارد. برای مثال از وظايف اصلی يك تعميركار برای شخص در نظر می

رد. .. اشاره ك.توان به تعمير سيستم مولد قدرت، تعمير سيستم انتقال قدرت وخودرو می

ا به های كنترل عددی ريرات سيستمرود نگهداری و تعماز تكنسين مكاترونيك انتظار می

 عنوان وظيفه انجام دهد. 

 تكلیف کاري 

كاری فعاليت مشخصی است كه دارای ابتدا و انتها است و شامل مراحل منطقی يك تكليف

شود. به طور مثال از يكی از كاری تقسيم میاست. معموالً هر وظيفه به چندين تكليف

 ، تنظيم سيستم جرقه است."لد قدرتتعمير سيستم مو"كاری وظيفه تكاليف

 : شايستگي

كاری، بر مجموعة اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نياز جهت انجام يك تكليف

ی به اهای فنی و حرفهها در حوزه آموزشاساس استاندارد را، شايستگی گويند. شايستگی

 ند.شوبندی می فنی و عمومی تقسيم های فنی, غيرسه دستة شايستگی



 اي فرش )راهنماي هنرآموز(        ايانهکشي دستي و رنقشه

97 

 سطح شايستگي انجام کار

 شود، انجامای انجام میكاری در چه سطح صالحيت حرفهصرف نظر از اينكه يك تكليف

كار ممكن است با كيفيت مشخصی در محيط كار مورد انتظار باشد. سطح كيفی  هر

شناخته شده از يك شخص در محيط كار را سطح شايستگی مورد انتظار و نياز گويند. 

ی انجام كار معيار اساسی ارزشيابی است. در بين كشورهای مختلف نظام سطح شايستگ

 ها بهترين آنبندی شايستگی گوناگونی وجود دارد اما نظام چهار سطحی معمول سطح

 رسد. نظر می

 چارچوب صالحیت ملي

های در سطوح و انواع مختلف را به ها، مدارک و گواهينامهچارچوبی است كه صالحيت

های توافق شده به هم م و همگون براساس مجموعه از معيارها و شاخصصورتی منسج

ای داده دهد. در اين چارچوب به مهارت و تجربه در كنار دانش ارزش ويژهارتباط می

 شود. زمان و مكان يادگيری ارزش كمتری دارد.می

 سطح صالحیت

ای حرفه هایسطح صالحيت عبارت است از سطح حرفه يا شغلی در چارچوب صالحيت

در  بندی گوناگونیهای سطحبايد در آن طراحی و تدوين گردد. نظامی كارملی كه تكاليف

ای( پنج در نظر گرفته شده است بين كشورها وجود دارد، سطح صالحيت مهندسی )حرفه

وپا ای در ارای دارای سطح چهار است. صالحيت حرفهكه به طبع آن تكنسين فنی يا حرفه

EQF  تقسيم بندی شده است.سطح  2به 

 ايبرنامه درسي آموزش و تربیت  فني و حرفه

ای از استانداردها دنيای كار، اهداف، ای مجموعهبرنامه درسی آموزش و تربيت فنی و حرفه

-يادگيری، تجهيزات، زمان، فضا، استاندارد شايستگی-ها، راهبردهای ياددهیمحتوا، روش

موز)هنرجو(، كار آموز يا مربی را آ بی است كه دانشها، مواد آموزشی، استاندارد ارزشيا

نمايد. دامنة ای هدايت میهای فنی و حرفهبرای رسيدن به آن اهداف در حوزه آموزش
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ای، دنيای كار و دنيای آموزش را های فنی و حرفهشمول برنامه درسی در حوزة آموزش

 گيرد. در بر می

 :شوندكشورها سه نوع استاندارد، متصوّر میای فهو حرهای فنی های آموزشمعموالً در نظام

ار كه توسط متوليان صنعت، بازار ك ،شايستگی يا مهارت ؛یاحرفهشايستگی استاندارد  -1

های هر شود. در اين استاندارد، وظايف، كارها و صالحيت.. تهيه می.ها، صنوف وو اتحاديه

 گيرند.شغل يا حرفه مورد توجه قرار می

وسط ت ؤثرای و ديگر عوامل محرفهشايستگی براساس استاندارد  ؛دارد ارزشيابیاستان -2

شود و منجر به اعطای گواهينامه يا های گوناگون تهيه میی مشتركی از حوزههاهگرو

 گردد. می ایصالحيت حرفهمدرک 

 یابو ارزشيحرفه  شايستگی بر اساس استانداردهای ؛د آموزشی )برنامه درسی(اراستاند -3

 اهدافِ گردد. در اين استاندارد وای تهيه میهای فنی و حرفهدهندگان آموزش توسط ارائه

 .. در اولويت قرار دارد..تجهيزات آموزشی و يادگيری، -راهبردهای ياددهی، ادروس، محتو

 آموزش مبتني بر شايستگي: 

ی دارد. اهای حرفهای است كه تمركز بر شايستگیرويكردی در آموزش فنی و حرفه

گيرد و فرايند نيازسنجی، طراحی ها را به عنوان پيامدهای آموزشی در نظر میشايستگی

د به تواننها میشود. شايستگیو تدوين برنامه درسی و ارزشيابی بر اساس آنها انجام می

ی بندها(، غيرفنی و عمومی دستهای از حرفههای فنی )در يك حرفه يا مجموعهشايستگی

 های فنی وها به عنوان هدف آموزشيدن فراگيران به حداقلی از همة شايستگیشوند. رس

 گيرد.ای در اين رويكرد مورد توجه قرار میحرفه

 استاندارد شايستگي حرفه 

 هايی برایها، كارها، ابزارها و شاخصاستاندارد شايستگی حرفه تعيين كننده فعاليت

 عملكرد در يك حرفه است. 
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 اي:هويت حرفه

ها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است. بنابراين ای از باورها، گرايشبرآيند مجموعه 

ای قابليت تكوين در ای، هويت حرفهبدليل تغييرات اين مجموعه در طول زندگی حرفه

 مسير تعالی را دارد.

 اي(: حرفه-اي تحصیلياي )چند رشتهحرفه-گروه تحصیلي

گيرند تا فراگير را برای انتخاب كه در كنار هم قرار میای حرفه –چند رشته تحصيلی 

مبتنی بر عالئق، تصحيح در موقعيت بر اساس استعداد و حركت در مسير زندگی با توجه 

رساند. ای بصورت منطقی ياری میحرفه-به استانداردهای راهنمايی و هدايت تحصيلی

-خانواده، غير همای هممنطقهها ممكن است با توجه به شرايط و امكانات ایچند رشته

رای های طولی بهای فرعی حرفه و شايستگیهای بزرگ مبتنی بر گروهخانواده، شايستگی

ن ای و تكويدهی هويت حرفهای باعث شكلحرفه -بندی تحصيلیكسب كار باشد. گروه

 آن در طول زندگی خواهد شد.

 اي: حرفه-رشته تحصیلي

ای و عمومی است كه آموزش و تربيت بر اساس آن اجرا های حرفهای از صالحيتمجموعه

 گردد.و ارزشيابی می

 اهداف توانمندسازي

ها، استاندارد عملكرد و اقتضائات اهداف توانمندسازی اهدافی است كه بر اساس شايستگی

گردد. اهداف ها توسط دانش آموزان تدوين میيادگيری جهت كسب شايستگی-ياددهی

جه به رويكرد شكوفايی فطرت شامل پنج عنصر: تعقل، ايمان، علم، عمل توانمند ساز با تو

ارتباط متربی با خود، خدا، خلق و خلقت است كه با محوريت  و اخالق  و چهار عرصه

نی و كه آموزش و تربيت فباتوجه به اين  -شوند. ارتباط با خدا تعريف، تبيين و تدوين می

ای متربيان است و هويت متربيان عالی هويت حرفهای و مهارتی فرايند تكوين و تحرفه

برايند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت است، بنابراين اهداف تربيت با توجه به 
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 ای جامع، يكپارچه و منطقی كليهها به گونهقابل تبيين خواهد بود، اين عرصه هااين عرصه

 گيرد.را دربرمی 1های تربيتیساحت

 نگر:پارچه و کليكيادگیري 

يادگيری همه جانبه، يادگيری يك موضوع از ابعاد مختلف. در برنامه درسی ملی به ارتباط 

 شود.های چهارگانه گفته میعناصر اهداف درسی و تربيتی و عرصه

 يادگیري:

 فرايند ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار يادگيرنده، يادگيری ممكن است از طريق تجربه

..(، به صورت نمادين )از طريق اشكال، اعداد و نمادها(، به .ينی )از طريق كار، تمرين وع

 شهودی )ذهنی يا روحانی( صورت گيرد. نظری )توضيحات كلی( يا به شيوه شيوه

 هاي يادگیري ساخت يافتهفعالیت

 -ی يافته بر اساس اصول حاكم بر انتخاب راهبردهای ياددههای يادگيری ساختفعاليت

های يادگيری در گردد. در تدوين فعاليتای طراحی میيادگيری در شاخه فنی و حرفه

ای بر اساس برنامه درسی ملی ايران و حوزه يادگيری دروس مختلف شاخه فنی و حرفه

 يادگيری در -های ياددهیكار و فناوری، ديدگاه فناورانه حاكم خواهد بود. انتخاب فعاليت

اس ها بر اسهای يادگيری به منظور تحقق شايستگیك مواد و رسانهفرايند آموزش به كم

قعی های واها در موقعيتتقويت انگيزه دانش آموزان، درک و تفسير پديدهاصولی از قبيل 

 استوار است. دنيای كار، فعال نمودن دانش آموزان

 محتوا: 

. ساخت يافته استهای يادگيری محتوی آموزشی مبتنی بر اهداف توانمند ساز و فعاليت

های دينی و قرآنی، های فرهنگی و تربيتی و سازوار با آموزهمحتوی مبتنی بر ارزش

ها و تجربيات يادگيری است كه زمينه شكوفايی ای منسجم و هماهنگ از فرصتمجموعه

ورد. آها را بصورت پيوسته فراهم میفطرت الهی، رشد عقلی و فعليت يافتن عناصر و عرصه

                                                           
 : اعتقادی، عبادی و اخالقی،بر اساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، عبارتند از های تعليم و تربيتساحت 1

 و علمی و فناورانه. ایاجتماعی و سياسی، زيستی و بدنی، زيباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه
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های كليدی مبتنی بر ايده حتوی در برگيرنده مفاهيم و مهارتهای اساسی وهمچنين م

های علمی و معتبر دانش آموزان است و بر گرفته از يافته  های مورد انتظار ازشايستگی

 های روانشناختی دانشبشری است. تناسب محتوی با نيازهای حال و آينده، عاليق، ويژگی

 و زمان آموزش از الزامات محتوی است. آموزان، انتظارات جامعه اسالمی

 يادگیري: بسته تربیت و

 اطالق آموزشی هایرسانه و مواد منابع، از همآهنگ ای مجموعه به تربيت و يادگيری، تهبس

 توليد مؤسسه برند و نشان با هماهنگ صورت اجزايی به يا بستة واقعی يك در كه شودمی

 با حاضر حال گيرد. درمی قرار استفاده مورد لیتحصي پايه چند يا يك برای و تهيه كننده

 هایسايت و فشرده لوح آموزشی، افزارهای نر با آموزشی بسته ، نوين های گسترش فنآوری

طراحی و تهيه بسته يادگيری بر اساس ماكت بسته تربيت و  .شودمی تكميل اينترنتی

 پذيرد.يادگيری انجام می

 حاوی يا آموزشی هایرسانه و منابع از ایگستره شامل تواندمی بسته تربيت و يادگيری 

 وسايل برخی حتی و فيلم آموزشی ،فشرده لوح كار، هایبرگه كتابچه، و كتاب تعدادی

 و افزارینرم امكانات از استفاده افزاری، سخت بسته كنار در باشد. ابزارها و آموزشی كمك

 .كند مكك آموزشی بستة يك به تكميل تواندمی نيز اينترنت

 تكميلی منابع و اصلی منابع شامل كلی گروه دو به را تربيت و يادگيری بسته توانمی

 آموز دانش كار درسی، كتاب كتاب معلم، راهنمای كتاب شامل اصلی منابع نمود. تقسيم

 راهنمای- 2درسی كتاب- 1شامل  يادگيری و تربيت لذا بستهشوند. می ارزشيابی كتاب و

- 1 هنرجو؛ فيلم- 0 دانش آموز؛ نرم افزار– 2 كار؛ كتاب- 1 هنرجو؛ مراهه كتاب- 3 معلم؛

 پوستر و غيره است.–2 معلم؛ فيلم- 2 سازها؛ شبيه
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 فضاي کارگاهي

 
لی با قابليت و كارايی دوگانه به شك "نقشه كشی دستی و رايانه ای فرش"فضای كارگاهی 

تجهيزات  ،رگاهی برای هر نفرطراحی شده است كه عالوه بر رعايت استاندارد فضای كا

متناسب برای نقشه كشی فرش به هر دوروش دستی و رايانه ای  نيز به طور اصولی در آن 

 ،رختكن ،مانند اتاق هنرآموز)همچنين ديگر امكانت آموزشی نيز  .چينش شده است

 .در اين فضا طراحی شده است (....پرينتر و ،تخته وايت برد ،شيرآب

 دهاي ياددهي ـ يادگیري  در رشتهاصول انتخاب راهبر

 های طبيعی حاكم بر توليدات صنايع دستی درک و تفسير پديده (1

 اههای يادگيری نسبت به محيط كار واقعی در كارگاهها و موقعيتفرصت طراحی (2

آموزان با برگزاری بازديدهای كالسی و برگزاری نمايشگاه تقويت انگيزه دانش (3

 دستاوردهای هنرجويان

 رک قوانين كلی حاكم بر كار و رشته تحصيلیامكان د (1

 های جديد و خالقانه در كارها و روشايجاد تفكر نقادانه به منظور كشف راه حل (2
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 ايجاد شرايط الزم برای انجام كار گروهی (0

 تعامل هنرجويان با هنرآموز و مشاركت در فرايند آموزش (1

 ای فرش و معرفیرايانهكشی های نوين در فرايند آموزش نقشهاستفاده از فن آوری (2

 محصوالت 

 ارزشیابي پیشرفت تحصیلي

كاری براساس ضوابط و مقررات خاص است. در ارزش كار يا تكليف تعيين: 1كارارزشيابی 

 شود.های مورد نظردر كار تعيين میارزشيابی كار، عمق هدف

 انواع ارزشيابی: 

ر گيرد. به عبارت ديگورت میگيری ص: نوعی ارزشيابی است كه از طريق اندازه2سنجش -1

گيری در مورد رشد و آوری اطالعات درباره يادگيرندگان به منظور تصميمفرآيند جمع

 پيشرفت آنان است. 

: مستندات مكتوب درباره درست بودن يا حقيقت داشتن موضوعی را شواهد  3شواهد -2

 سطح دستيابی به اهدافگويند. با ارائه شواهد متنوع و كافی امكان قضاوت در ارتباط با 

 آيد.برنامه درسی را يا موارد ديگر به وجود می

: نوعی ارزشيابی برای تشخيص نقاط قوت و نقاط ضعف 1ارزشيابی تشخيصی -3

توان مینياز است. از طريق اين ارزشيابی های اساسی يا پيشيادگيرندگان در مهارت

های الزم برای  ورود به حرفه يا رتمها ها ونفعان، معلومات، توانايیمشخص كرد كه ذی

 شغل جديد را دارند يا خير؟

ای گيری سطح شايستگی و تسلط در هر كار حرفهبرای اندازه 2ارزشيابی تراكمی -1

گيرد. ارزشيابی تراكمی يا پايانی در مدارس متداول است و شامل موردتوجه ويژه قرار می

                                                           
1 task evaluation 
2 assessment 
3 evidence 
4 diagnostic evaluation 
5 summative evaluation 
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های يادگيرنده در عبارت ديگر تمام آموختهارزشيابی آخر دوره در روند آموزشی است. به 

 .شودطول دوره آموزشی ارزشيابی می

های ادراكی)دادن پاسخ مناسب به اطالعات دريافت : ارزشيابی توانايی 1سنجش توانايی -2

 پذيری و چاالكی(.های جسمانی)استقامت، قدرت، انعطافشده از راه حواس( و توانايی

كنند كه های ذهنی، رفتارهايی را بررسی میی فكرها و حالت: بجای بررس2رفتارگرايی -0

 آيند.به دنبال فكرها می

ای گيری سطح شايستگی و تسلط هر كار حرفه: برای اندازه 3مستمر -ارزشيابی تكوينی -1

های يادگيرنده گيرد. به عبارت ديگر تمام آموختهدر طول آموزش مورد توجه ويژه قرار می

آموزش معين كه فعاليت آموزشی معلم در جريان است و يادگيری در در طول يك دوره 

شود و هدف آن تعيين نقاط قوت و ضعف يادگيری گيری است انجام میحال تكوين و شكل

 است. 

شود كه ای مقايسه می: فرد با استانداردهای شايستگی حرفه 1سنجش مالک معيار -2

 نتيجه آن قبول يا رد است.

شود. : فرد با ساير افراد شركت كننده در آزمون مقايسه می2عيارسنجش هنجار م -2

با ساير مؤسسات مقايسه  توانند نمره قبولی خود را تعيين و هنجارهای خود رامؤسسات می

 نمايند.

تواند اطالعات مورد : وسايلی هستند كه محقق به كمك آنها می0روش/ ابزار سنجش -13

و بررسی پديده مورد مطالعه و نهايتاً كشف حقيقت  نياز خود را برای تجزيه و تحليل

 گردآوری نمايد.

                                                           
1 the ability to assess 
2 behaviorism 
3 formative assessment 
4 benchmark criteria to assess 
5 normal assessment criteria 
6 the assessment tool 
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های شناخت است كه به وسيله آن ميزان : يكی از شيوه1بندیمقياس درجه -11

 .شودهای مشخصی سنجيده میخصوصيات و رفتارهای بارز و قابل مشاهده افراد در زمينه

رشد است و به پيشرفت توجه دارد و : مبنای ارزشيابی نتيجه 2محورارزشيابی نتيجه -12

های شخص سنجد. يادگيری فضای مشخصی دارد و در انتها آموختهكسب اطالعات را می

 كند.را ارزشيابی می

. شود: ارزشيابی از جريان رشد است و به پيشروی و تالش توجه می3ارزشيابی فرآيند -13

ارزشيابی در طول يادگيری و  فرآيند يادگيری پايان ندارد بلكه دارای مراحلی است و

ای به ويژه شناسايی مشكالت و نقص دروندادها درضمن بازخوردهای دوره  بازخوردی است.

 شود. در خالل اجرای برنامه توجه می

 اصول انتخاب ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در رشته

های ارزشيابی جهت سنجش پيشرفت تحصيلی و استفاده از انواع روش (1

 ای و عمومی در كار واقعی.حرفههای شايستگی

ای به عنوان مالک گذر از دوره كسب استفاده از مدارک صالحيت حرفه (2

 .عمومی در رشته ای واستاندارد شايستگی حرفه

می های عموارزشيابی متنوع و مستمر برای سنجش ميزان يادگيری شايستگی (3

 و حرفه در رشته.

ه های كسب شدسنجش شايستگی های ارزيابی به منظوراستفاده از نمون برگ (1

 توسط هنرجو.

 های هنرجويان.ارزشيابی منصفانه و بر مبنای اندوخته (2

 فراهم نمودن شرايط مناسب كارگاهی قبل از انجام ارزشيابی. (0

 .اجرای بخشی از فرآيند ارزشيابی در بستر كار گروهی و با همكاری اعضای گروه (1

                                                           
1 grading scale 
2 evaluation results oriented 
3 Process evaluation 



26 

انجام كار به عنوان بخشی از ارزشيابی مداوم و مستمر پيشرفت تحصيلی حين  (2

 فرايند يادگيری.

 هاي ارزشیابيويژگي

 محتوای مورد ارزشيابی  -1

حرفه ای بايد شايستگی انجام كار مبتنی بر -ارزشيابی در دروس رشته های تحصيلی

استاندارد عملكرد را سنجش نمايد. اين شايستگی تركيبی از عناصر پنجگانه در برنامه 

ای هوجه به استانداردهای حرفه ای و شرايط ارائه آموزش ها شايستگیبا ت .درسی ملی است

ارزشيابی ممكن است عالوه بر ارزشيابی  .مورد ارزيابی به صورت های گوناگون خواهند بود

ری مهارت های ديگ ،هايی كه مستقيما با حرفه فرد در ارتباط هستندمهارت ها و شايستگی

اين مهارت ها عبارتند .ها مهارت های محوری می گويندرا نيز اندازه گيری كند كه به آن 

مهارت های  ،مهارت های زندگی شامل مهارت های اجتماعی و شهروندی ،از سواد حساب

عام كاريابی مانند ارتباطات و تصميم سازی و بر اساس حرفه فرد، مهارت های مديريت و 

های  به طوری كه شايستگیبرای همين ارزشيابی به صورت كل نگر می باشد  .كار آفرينی

 .فنی و غير فنی در تحليل كارها مورد توجه قرار خواهد گرفت

  مقياس بندی و نمره دهی شايستگی -2

باتوجه به اينكه ارزشيابی پيشرفت تحصيلی در نظام جديد آموزشی دوره دوم متوسط 

ری و يمبتنی بر شايستگی است همچنين هدف نهايی ارزشيابی مبتنی بر شايستگی، يادگ

لذا بر اين اساس طراحی دروس به گونه ای  ،كسب توانايی انجام كار در شغل و حرفه است

انجام شده كه هر درس شامل چند پودمان و هر پودمان يك يا چند واحد های 

در اين رويكرد هنرجويان در فرآيند يادگيری بايد  .تكاليف كاری( را در برگيرد)يادگيری

حداكثر نمره هر پودمان و واحد يادگيری  .الزم را كسب نماينددر انجام آن ها شايستگی 

نمره( و نتيجه 1نمره است و نمره دهی ان شامل دو بخش ارزشيابی فرايندی مستمر) 1

هنرجويان برای كسب شايستگی در واحد يادگيری بايستی حداقل  .نمره( است3ای پايانی)

يادگيری شايستگی الزم را كسب  را از ارزشيابی پايانی كسب نموده تا در آن واحد 2

حداقل يك بار امكان جبران برای كسب شايستگی واحدهای يادگيری برای  .نمايند
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نمره هر درس از ميانگين نمرات پودمان )كه هرپودمان ميانگين  .هنرجويان وجود دارد

 .نمرات يك يا چند واحد يادگيری است(تشكيل می گردد

وز( می تواند بر اساس ارزشيابی مراحل انجام كار در در ارزشيابی مستمر ارزشياب)هنرآم

يادگيری نمره دهی نمايد. ارزشيابی پايانی بر –كتاب درسی و با توجه به فرآيند ياددهی 

اساس نمون برگ بيان شده در كتاب درسی انجام می شود.در سنجش واحد يادگيری 

ش همزمان مورد سنجايمنی و بهداشت و توجهات زيست محيطی  ،غيرفنی ،شايستگی فنی

 .قرار می گيرند

در انجام تكليف كاری يا واحدهای يادگيری برخی از مراحل بسيار مهم و حياتی )از جمله 

ستی بنابر اين برای قبولی باي  .رعايت ايمنی و بهداشت و شايستگی های غير فنی( هستند

حد يادگيری در غير اين صورت هنرجو در آن وا ،را اخذ نمايند 2در آن مرحله نمره 

شايستگی را كسب نمی كند.نمره هر واحد يادگيری نيز از ميانگين نمرات مراحل كار 

شايستگی های غير فنی و ايمنی و بهداشت حاصل می گردد.هنر آموزان می توانند تا 

 درصد نمره از ارزشيابی را به خود ارزيابی توسط هنرجويان اختصاص دهند.2

شايستگی  ،درس دوره متوسطه دوم 0درس از  3اندنهمچنين هنرجويان بعد از گذر  

صالحيت حرفه ای ملی را دارند ومی توانند به شرط موفقيت  2دريافت گواهينامه سطح 

در آن از اين امتياز برای ورود به بازاركار استفاده كنند. هنرجويان بعد از گذراندن موفقيت 

 33واحد شايستگی،03سال و كسب شايستگی در تمام واحد های شاستگی) 3آميز 

حرفه ای از وزارت آموزش و  -درس( عالوه بر دريافت ديپلم در رشته تحصيلی0پودمان،

 2پرورش، به شرط موفقيت در آزمون صالحيت حرفه ای ملی به دريافت گواهينامه سطح 

صالحيت حرفه ای نائل آيند كه ارزش ورود به بازار كار را دارد و معادل كمك تكنسين 

ر همان رشته تلقی می شود. ارزشيابی عملكرد برای اصالح يادگيری در هر حرفه ای د

شايستگی )مراحل( توسط ارزشياب انجام و در نمون برگهای مربوط به عنوان پوشه كار 

 نگهداری می شود.
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 اي هنرآموزان رشتههاي حرفهصالحيت

 مدرک تحصیلي

 .ع دستی با گرايش فرش باشدهنرآموز بايد حداقل دارای مدرک كارشناسی در رشته صناي

 ايمدارک حرفه

ای فرش، بافت انواع گليم، بافت كشی دستی و رايانههای تخصصی: نقشهگذراندن دوره -

زاريابی تبليغ و يا ،انواع جاجيم، بافت زيلو، چله كشی و بافت قالی،پرداخت و سرويس كاری

 .بندی فرش برای هنر آموز الزامی استفرش، استاندارد بسته

های تدريس، بهداشت و ايمنی كارگاه، اخالق های ضمن خدمت روشگذراندن دوره -

 .های حرفه آموزی نيز ضروری استای و مهارتحرفه
 تجربه کاري

های تربيت دبير فنی سال سابقه كار مرتبط يا فارغ التحصيل رشته 1داشتن حداقل  -

 الزامی است.

 الزامات اجرايي برنامه درسي رشته

 ای و تخصصی.های حرفهمديران و هنر آموزان جهت دستيابی به شايستگی آموزش (1

 تخصيص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن كارگاه و تجهيزات. (2

 ايجاد كارگاه صنايع دستی بر اساس استاندارد فضای كارگاه آموزشی صنايع دستی. (3

 تی.ع دستجهيز كارگاه صنايع دستی متناسب با استاندارد كارگاه آموزشی صناي (1

های وزارت آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف رشته صنايع مشاركت ديگر بخش (2

 دستی.

 های مختلف)انواع گليم، جاجيم، زيلو و قالی(.وجود نمونه فرش (0

 هنرجو. 10حضور يك هنرآموز و يك استادكار به ازای هر  (1
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 آموزان ورودي به رشتههاي دانشويژگي

 سال 12حداقل سن: 

 ت: اتمام پاية دهمميزان تحصيال

ها كامال سالم، پاها كامالً سالم، عدم وضعيت جسمانی: كامال سالم)عدم كوررنگی، دست

يری پذحساسيت به مواد شيميايی، قدرت بدنی كافی، هماهنگی اعضای حركتی، انعطاف

 بدن توانايی ديدن اشياء در دور و نزديك( 

 علوم پايه)رياضی( –دستی)فرش(  ها: استعداد هنری و عالقه به صنايعساير ويژگی

 ای فرشكشی دستی و رايانهمعرفی اجزای بسته آموزشی  درس نقشه

 بسته آموزشی بطور كلی شامل اجزای زير است:

 ،فيلم راهنمای معلم ،راهنمای معلم ،افزار دانش آموزنرم ،كتاب همراه هنرجو ،كتاب درسی

 .كتاب مرجع ومعرفی سايت ،پوستر ،كتاب كار

ای فرش برخی از اين اجزاء وجود دارند كه به كشی دستی و رايانهكتاب درسی نقشهدر 

 ترتيب به شرح جدول زير است:

 مطالب ارائه شده جزء بسته

کتاب 

 درسي

در اين جزء آموزش مربوطه به شكل پروژه و كارهای عملی)كار كالسی( همراه 

مرحله كه نياز دارد و  با تصاوير، جداول و اينفوگرافی آورده شده است. در هر

ضروری است به  نكات ايمنی و اصول كار اشاره شده است. كار غير كالسی، 

 نيز در جاهايی از كتاب گنجاده شده است. پرسش و تحقيق

های فنی و غيرفنی را مورد توجه قرار تنيده شايستگیمحتوی به شكل در هم

نوان خالق و صانع داده است. براساس اهداف كلی درس پروردگار عالم به ع

 های واقعی زندگی در محتوی طراحی شده است. معرفی شده و موقعيت
کتاب 

همراه 

 هنرجو

بندی آنها، جدول های مناطق و طبقههای محاسباتی، نقشهاستانداردها، فرمول

های شاغلين و.... در اين كتاب بندی خاص مناطق مشاغل مرتبط و ويژگیرنگ

های پژوهشی و مطالعاتی داخل پاسخ به برخی فعاليتبرای آمده است. همچنين

ای هالمللی و ملی در فصلهای معتبر بينهای مرجع و سايتكتاب درسی كتاب

 اند.مختلف معرفی شده
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 مطالب ارائه شده جزء بسته

نرم افزار 

 هنرجو

در اين جزء مطالب دانشی و توضيحی به صورت تعاملی برای هنرجو طراحی 

كند. روش ارزشيابی و تسهيل میشده است. در واقع متن كتاب را برای هنرج

. روش ساخت يا انجام پروژه نيز به شكل كامل آورده شده معرفی شده است

 است.
کتاب 

راهنماي 

 معلم

در اين جزء روش تدريس كلی و جلسه به جلسه به همراه تجهيزات، ابزارها و 

. مواد مصرفی مورد نياز هر جلسه، نكات ايمنی و بهداشتی آورده شده است

. تر آمده استچنين آموزش مربوط به پروژه و كارهای عملی به طور كاملهم

های های كتاب، معرفی مشاغل مرتبط با پودمان، معرفی رشتهپاسخ پرسش

های نيمه تحصيلی مرتبط با پودمان، منابع علمی مرتبط با پودمان، پروژه

دهی و هتجويزی و غيرتجويزی، رويكرد ارزشيابی، روش ارزشيابی و روش نمر

های غير كالسی نيز گنجانده شده است. مشكالتی كه هنرآموز در شرح فعاليت

های پيشنهادی آورده شده است. تدريس ممكن است با آن روبرو شود و راه حل

 اند.های مختلف معرفی شدهالمللی و ملی در فصلهای معتبر بينسايت
فیلم 

راهنماي 

 معلم

ايی به هنرآموزان  و روش انجام پروژه و هدر اين جزء كليات درس، توصيه

. برخی از مشكالت اجرا و ارزشيابی كه با كارهای عملی به طور كامل آمده است

 توان نشان داد، نيز ارائه شده است.فيلم می

 .اين درس ندارد کتاب کار

 های مختلفدر اين جزء نكات ايمنی و تصاوير اينفوگرافيك مربوط به بخش پوستر

 را بر ديوار كارگاه نصب كرد، آورده شده است. توان آنه میكتاب ك
کتاب 

 مرجع

 اين درس به صورت خاص ندارد.

المللی و ملی در صورت نياز در كتاب همراه های معتبر بيندر اين بخش سايت سايت

 هنرجو و راهنمای معلم 

 هاي درس و واحد يادگيريمعرفي ويژگي

  واحد يادگيری. بيان اهداف و شايستگی درس و

 آموزش نكات ايمنی و بهداشت در انجام واحد يادگيری.
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 ها و رويكردهای تدريس.آموزش روش

 يافته هنرجويان.های يادگيری ساختبررسی تجارب و فعاليت

 ها و رويكرد ارزشيابی پيشرفت تحصيلی هنرجويان.روش

 ارائه نمونه سؤاالت ارزشيابی و ابزارهای اندازه گيری.

ای،مطالب ضروری های فنی و حرفههنرآموزان: معرفی سايت مربوط به كتاب افزايیدانش

 و منابع ديگر.

ای،ارائه راه حل های فنی و حرفهمهارت افزايی هنرآموزان: معرفی سايت مربوط به كتاب

 مسائل كتاب درسی و مطالب عميق تر.

 اينفوگرافيو تصاوير.معرفی تجهيزات و ابزارها جهت استفاده هنرجويان: در قالب 

 های هنرآموزان در آموزش واحد يادگيری.شرايط و ويژگی

 های غيركالسی جهت آموزش واحد يادگيری.بينی فعاليتپيش

 معرفی اجزاء بسته آموزشی در آموزش واحد يادگيری.

 بيان روش تهيه طرح درس توسط هنرآموزان.

 ش واحد يادگيری.معرفی اسناد باالدستی مرتبط و اهميت و ضرورت آموز

 معرفی مشاغل مرتبط با واحد يادگيری و درس.

 های اختياری واحد يادگيری.معرفی فعاليت

 بيان ارتباط با واحدهای يادگيری ديگر.

 هدف از رشته و تغييرات)در كتاب راهنمای هنرآموز(.

 ها، تصاوير و ديگر ابزارهای تدريس.نقشه

 ری.در هر واحد يادگيهای غيرفنی: شايستگی

 در انواع مستمر)فرايندی( و پايانی )عملكردی(.ارزشيابی: 
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 ارگونومي

 ارگونومی يا مهندسی فاكتورهای انسانی از دو كلمه يونانیErgo   به معنی كار و

Nomos ةبه معنی قانون و قاعده مشتق شده و در لغت به معنی قانون و قاعد 

 كار است.

 ها در ارتباط با محيط كارشان و تطابق نارگونومی عبارت است از مطالعه علمی انسا

علمی كار و محيط كار با مشخصات فيزيكی و روانی انسان و كاربرد اطالعات 

 علمی موجود درباره انسان برای حل مشكالت طراحی. 

 نتايج به کارگیري دانش ارگونومي در محیط کار

 ندروم رد، سپيشگيری از اختالالت اسكلتی و عضالنی در بين شاغلين)مانند كمرد

تونل كارپال يا درد شديد در مچ دست، درد ناحيه گردن، درد ناحيه زانو يا 

 آرنج و...(.

  .كمك به پيشگيری از حوادث شغلی می كند 

 مندی كاركنان را سبب می شود. افزايش ميزان رضايت 

  .افزايش رفاه و آسايش كاركنان را در پی دارد 

 ند. وری در كار می ككمك به افزايش بهره 

 .كمك به افزايش توليد می كند 

 بینايي و وضعیت سر و گردن
 است درجه زيرخط افق 13  -12: خط ديد راحت. 

 00درجه باال و   12توانند ها میتيلور معتقد است كه بدون حركت سر, چشم 

 درجه پايين  حركت كنند.

 خط بهينه درجه زير خط افق و  33برای نشانگرهای بصری  محدوده مناسب

 ،و اگر خمش گردن را هم در نظر بگيريم در وسط اين محدوده است ددي

  درجه خواهد بود. 12محدوده مناسب 
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  متر باشد، چشم كامالً در حالت استراحت  0در نگاه به دور اگر فاصله بيش از

است و كاهش بيش از اندازه اين فاصله باعث خستگی،سوزش چشم و سر درد 

 شود.می

 كارشناسان فواصلcm23,13 ,32 كنند.را پيشنهاد می 

 
 

 حفظ ستون فقرات و طرز نشستن

 های كمر درد در انسانعلت
 های نامناسب.نشستن غلط بر روی صندلی 

 .بلند كردن اجسام به طريق غلط يا بلندكردن اجسام سنگين وحمل آنها 

 های ستون فقرات.بيماری 

 هيد:با رعايت نكات زير فشار وارده بر ستون فقرات را كاهش د

 نشستن همراه با انجام گاه به گاه حركات ورزشی؛ 

 بلند كردن و حمل صحيح اشيا؛ 

 های ورزشی و تعادل بخش؛انجام تمرين 

 رعايت نكات ارگونومی به منظور حفظ ستون فقرات؛ 

  انجام ندادن حركت چرخشی تند در حال حمل اجسام سنگين؛ 

 تقويت عضالت كمر با حركت ورزشی؛ 
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  عالوه بر عضالت كمر؛تقويت عضالت شكم 

 االمكان در هنگام تماشای تلويزيون بر روی كمر دراز بكشيد؛حتی 

 خوابيدن بر روی تشك يا زير انداز سفت؛ 

 توان آنها را هل داد؛حمل نكردن اجسامی كه می 

 ها را كاهشوضعيت ايستاده نسبت به وضعيت نشسته فشار وارد بر ديسك 

 دهد.می

 نشستن چند نكته مهم در مورد طرز

  های درجه به جلو خم شويد فشار وارد به ماهيچه 13اگر در هنگام نشستن

شود، بهترين حالت نشستن پشت ميز نزديك نشستن به ميز برابر می 2كمر 

است، طوری كه ناحيه پشت بدن محكم به صندلی چسبيده و پاها  نيز روی 

 زمين يا زير پايی باشد.

 ًراست و كمی روبه جلو نگه داشته و قوز  در هنگام نشستن سر را بايد كامال

 نكنيد.

 يابد.كاهش می 1/3ها به  در هنگام ايستادن فشار وارد بر ديسك 

 وضع اندامی صاف .الف

 .وضع اندامی قوز كردهب
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 طراحي سطوح کار و میز تحرير
 های دفتری از قبيل خواندن و نوشتن روی سطوح افقی مانند بيشتر فعاليت

 شود.م میميز تحرير انجا

  استيمن و كامون در تحقيقات خود دريافتند كه كاربرانی كه از سطوح مايل

كنند، وضع اندامی بهتری دارند و كمتر احساس درجه استفاده می 12 -21

 خستگی و ناراحتی دارند.

  درجه باشد تا فرد گردنش را كمتر خم  12پس ميز تحرير بايد مايل با زاويه

 د و كمتر به جلو خم شود.اش راست بمانكند و تنه

 مقايسه وضع اندامی در دو حالت سطح افقی و سطح مايل 

  
 ارتفاع سطح کارنشسته

 همان ارتفاع سطح بااليی ميز كار است كه از زمين اندازه  ارتفاع سطح كار :

 .استو برای سطح كار مايل ارتفاع جلويی ميز كار  شودگيری می

  را معموالً ارتفاع بهينه برای نوشتنcm33 – 21 نشستگاه  سطح از باالتر 

(cm 12 - 11  )جهانی ارتفاع داستاندار لیوگيرند ئر نظر میباالتر از زمين 

cm 12 داند.را مجاز می  



36 

 اصول کلي طراحي سطح کار نشسته

 .تنظيم پذيری 

  ارتفاع سطح كار بايد در سطحی باشد كه ارتفاع كار كردن با ارتفاع آرنج همتراز

باالتر از سطح آرنج با وجود  12 و  cm2 ی كارهای ظريف و دقيق برا)باشد 

 .تكيه گاه برای تكيه دادن دست نيز توصيه می شود(

 های شخص داشته باشد.سطح كار بايد جای كافی برای قرار گرفتن ران 

 جدول اندازه ارتفاع میزکار نسبت به نوع کار و جنسیت زن و مرد

 زن مرد نوع كار

 22 -22 22 -132 مونتاژ ظريف

 00 -13 02 -12 كار خشن يا متوسط

 12 -11 11-12 خواندن و نوشتن
 

 ويژگي هاي مناسب براي يك صندلي ارگونومیك

 

  ارتفاع نشستگاه -1
 .ارتفاع صندلی بايد از ارتفاع ركبی)زانو( فرد كمتر باشد 

  صندلی همه منظوره با ارتفاع ثابت، بايد در حدودcm10 -13شته ارتفاع دا

 باشد.

    برای صندلی تنظيم پذيرcm 22 -13,0.ارتفاع مناسب است 
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 شيب نشستگاه-2

  صندلی متمايل به جلو هنگامی مفيد است كه با سطح كار شيب دار به كار رود

 در ضمن اين نوع صندلی ها بايد در ارتفاع بيشتری تنظيم شوند.

  ه به جلو درج 13 – 12درجه و 3 -13زاويه تمايل تشك صندلی به عقب

 توصيه شده است

   درجه تمايل به عقب  2درجه تمايل به جلو و تا  2-12صندلی مناسب بايد

 داشته باشد.

 توجه:

 لی دهند صنداند و به پشتی تكيه نمیهنگامی كه كاربران نسبتاً غير فعال

 تر مناسبتر است.كوتاه

 ت. تر اسهايی بلند مناسبدهند صندلیبرای اشخاصی كه كاردستی انجام می 

 عمق و عرض نشستگاه  -3
 های ساق عمق صندلی بايد برای اشخاص كوچك اندام مناسب باشد تا ماهيچه

 پا آزاد بوده و فشار وارد به ران كاهش يابد.

 .عرض صندلی بايد برای اشخاص تنومند مناسب باشد 

 ها چند منظوره از شود عمق صندلیمعموالً توصيه میcm 13  ببيشتر نبوده و

 كمتر نباشد. cm13 ض آن ازعر
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 ارگونومی در كار با رايانه

نها در آايمنی و بهداشت در مراحل مختلف كار برای افراد ضروری است زيرا با سالمتی 

ای هنجايی كه هنرجويان در كارگاهآگذار است. از ارتباط بوده و همچنين بر كيفيت كار اثر

ر ای در مدت زمان طوالنی بيشتر بو رايانه كشی دستیصنايع دستی از جمله كارگاه نقشه

 اند، بنابراين ضرورت دارد برای حفظ سالمت بدن روی صندلی و پشت ميز نشسته

 سيب جلوگيری شود.آهايی انجام دهند تا از ورزش

 هاهايي براي پشت میزنشینورزش
 (9تمرين 

هيد خوالبه ميز را بگيريد و مانند زمانی كه می

به دستتان كشش  ،بلند كنيدميز را از زمين 

وارد كنيد. زمانی كه خسته شديد با دست ديگر 

 اين حركت را تكرار كنيد.
 

 (2تمرين 

دستتان را بر روی ميز بگذاريد و با تمام نيرو 

دست را به سمت پايين فشار دهيد. تا زمانی 

كه خسته نشديد در اين حالت كشش بمانيد و 

 يد.كرار كنسپس با دست ديگر اين تمرين را ت
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 (3تمرين 

دست راست را برروی ميز ودست چپ را زير ميز 

بگذاريد و دست راست را با تمام قدرت و به سمت 

پايين فشار دهيد. همزمان دست چپ را به سمت 

ا هباال فشار دهيد. وقتی خسته شديد جای دست

 را عوض و تمرين را تكرار كنيد.

 
 (4تمرين 

ت و پاهايتان را به نوبصندلی بنشينيد ة روی لب

كامال صاف كرده، چند سانت از سطح زمين بلند 

كنيد و برای چند دقيقه نگهداريد. اگر ميتوانيد 

 پايتان را باالتر ببريد.
 

 (5تمرين 

دست  ،ايدطور كه بر روی صندلی نشستههمان

راست را بر روی قسمت بيرونی زانوی راست 

اين  مثل ؛ر دهيدگذاشته و با تمام نيرو زانو را فشا

كه ميخواهيد زانو را به سمت پای چپ هل دهيد. 

در همان زمان با پای راست فشاری در خالف 

جهت دست و برای مقابله با آن وارد كنيد. اين 

  كار را با دست و پای چپ تكرار كنيد.

 (6تمرين 

دست راست را بر روی قسمت داخلی زانوی 

اين كه مثل  ،راست قرار داده و فشار دهيد

بخواهيد آن را از پای چپ دور كنيد و در همان 

زمان با پای راست با اين فشار مقابله كنيد. اين 

 حركت را روی پای ديگر تكرار كنيد.
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 (7تمرين 

دست راست را بر روی زانوی راست قرار داده و تا جايی كه 

می توانيد زانو را به سمت پايين فشار دهيد و كششی در 

كنيد. اين حركت را هم روی پای ديگر و يا زانو ايجاد 

 همزمان روی هر دو پا تكرار كنيد.

 
 (8تمرين 

با دست چپ، مچ دست راست را گرفته و در جهت مخالف 

 بكشيد. روال را تغيير داده و دوباره تكرار كنيد.
 
 
 

 (1تمرين 

 را با دستآن ةلب ،ايددر حالی كه بر روی صندلی نشسته

قدرت مثل زمانی كه ميخواهيد صندلی را  گرفته و با تمام

 بلند كنيد به آن نيرو وارد كنيد.
 

 (91تمرين 

 هر دو دست را بر روی ميز قرار دهيد، دست چپ را مشت 

 

 
 را بر كف دست راست عمود كنيد و محكم به هم فشار دهيد.و آنكرده 
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 (99تمرين 

را ها ايد، دستطور كه بر روی صندلی نشستههمان

ها را به هم بچسبانيد و آنها پايين بياوريد و كف دست

را محكم به هم فشار دهيد. اين تمرين را در حالتی كه 

 انگشتان به سمت باال هستند تكرار كنيد.

 
 (92تمرين 

پاها را از زمين بلند كنيد و به هم گره بزنيد و آنها را 

 در جهت مخالف بكشيد تا عضالتتان خسته شود.

 

 
 (93رين تم

پاها را كامال صاف و از زمين بلند كنيد و روی هم 

بگذاريد و با پای بااليی پای پايينی فشار بياوريد. جای 

 پاها را عوض كنيد.

 

 
 

نها اشاره شد،در مدت زمان های معينی پس از كار كردن آحركات ورزشی كه در باال به 

مچنين اگر در فرايند اموزشی كالس طوالنی هنرجويان الزم است برای انها ارائه شود و ه

موزان گرامی از او آهنرجويی احساس خستگی يا ناتوانی داشت، بهتر است هنر درسی،

بخواهند تا چند دقيقه ای اين تمرين هارا پشت ميز كار خود انجام داده و پس از ان كار 

 خود را ادامه دهد.



42 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 جلسات آموزشی

جلسه آن مربوط به  33جلسه آموزشی  می باشد، كه  31اين كتاب شامل 

جلسه مربوط به آزمون ميانترم و ازمون نهايی  2آموزش دروس می باشد. 

جلسه نيز مربوط به جلسات رفع اشكال هر فصل تعيين شده  2می باشد. 

 است.
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 فصل دوم : جلسات آموزشي
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 جلسة اول

 فصل اول کتاب درسي :

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس
 مقدمه  

 برداری دستی  ابزار و وسايل نسخه
 ابزار و تجهيزات كارگاهی 

 ابزار و مواد مصرفی
 آماده سازی تجهيزات كارگاهی، ابزار و مواد مصرفی

 مراحل كنترل و آماده سازی ميز نور
 مراحل كنترل و آماده سازی صندلی

 احل كنترل و آماده سازی ابزار و مواد مصرفیمر
 مراحل شكستن نوک تيغة كاتر

 كنترل و نظافت سطح خط كش
 تراشيدن مداد و تنظيم ضخامت نوک آن

 ميز نور
 صندلی

 كاغذ نقشه فرش
 طرح نقشه فرش

 نقشه اصلی
 گونيا -كشخط
 مداد
 كاتر

 پارچه تنظيف
 نقشه اصلی
 لباس كار 

 مداد تراش -كنپاک

 ر کمك آموزشيابزا

 
 

 
 

 
متري سانتي 31×41هاي نقشه فرش مناطق مختلف مجموعه نمونه) 9پوستر  -

 ( تمام رنگي

روش تنظیم ارتفاع صندلي و نشستن پشت میزکاربا توجه به نكات ) 2پوستر  -

 (ايمني و سالمت تجهیزات

بينشی، موضوع همگامی طراحی و توليد  –مرتبط با مقدمه )انگيزشی  1يلم نمايش ف

  ،های زيبای آفرينش(فرش با جلوه

 )روند توليد فرش( 2نمايش فيلم 

نمايش فيلم و پاورپوينت )موضوع ارگونومی بدن و نحوة نشستن روی صندلی و تنظيم 

 صندلی و ميزكار(
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ی الگوهاورزی در همسويی و هماهنگی تناسب فرش با : تعقل، تفكر و انديشهكلی هدف

 و ايجاد انگيزه طبيعت

 اهداف توانمند سازي

 برداری و روش استفاده از آنهاآماده سازی وسايل نسخه -

 

 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز

 توضيح دادن
 بردارینمايش ابزار نسخه

 های هنرجويیتشكيل گروه
 كنترل و هدايت

مشاهده كردن

توجه داشتن

ارگروهیفعاليت در ك

 سازی وسايلآماده

 دانش افزايي

های : در كتاب درسی، فرش به عنوان بازتاب جلوهپيشنهادی مقدمه  روش تدريس 

آفرينش خداوند توسط انسان توصيف شده است. برای ايجاد انگيزش و تفهيم بيشتر، فيلم 

 مرتبط با موضوع در كالس به نمايش گذاشته شود. 

 پود و پيوندش قبايی بر تن است    فخر من است فرش ايران مايه»  و شعر  

 نقشه و سامانه اش را می خرند    رنگ رنگ خانه اش را می خرند

 فرش ايرانی را حمايت می شود    بهترين ها در رقابت می شود
 

 نقش زرين می چكد از رنجه ها   خون می چكد از پنجه ها قطره

 ل به فرشی می زدینقش جان ای د  طاق ابرو يا كه كه عرش ايزدی

   هر گره تاری شود فرشی به دار  صخره ها بينی به هر نقشی نگار

 فرش ايران اوج بيدار زمان    بنگريد ان صحن بازار جهان

  عطر جنت زورقی بر جانهاست    فرش ايران بيرقی بر بام هاست
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 ين مورد كهو يا به انتخاب خود شعرهای مشابهی در زمينة فرش و يا جمالت بزرگانی در ا

 روی تخته نوشته شود.ايجاد انگيزة بيشتر كند 

ذهنی برای پرسشگران به شرح ذيل ارائه  ة: توضيح تكميلی در خصوص نقشافزايیدانش

 شود:

فرش يك را در بافندگان در ذهن خود تجسم كرده و آنطرح ها و نقوشی كه دسته از آن

 .، نقشه ذهنی گويندبافندمی

 نمايش ابزار و وسايل موجود در كارگاه : توضيح وروش تدريس

بندی ابزار و تجهيزات كارگاهی شرح داده شود وسايل ابتدا ضروريست دسته: دانش افزايی

زارها اين اب –ای كارگاهی به دو دسته عمده تقسيم می شوند: الف( ابزار و تجهيزات سرمايه

 (2پوستريدا می كند. )دارای طول عمر طوالنی هستند و با حضور آنان كارگاه معنا پ

 توان بهبرداری نقشه فرش میكشی و نسخهای كارگاه نقشهاز وسايل اصلی و سرمايه

 .. اشاره كرد..مواردی همچون ميزنور، صندلی، چراغ مطالعه، كامپيوتر و

تری هستند كه در اثر استفاده اين دسته از ابزار دارای عمر كوتاه –ب( ابزار و مواد مصرفی 

مواد مصرفی هم  ....كن، ظروف رنگ ومو، مداد، پاکروند، مثل: قلمزمان از بين می به مرور

گيری و تحقق پذيرفتن كار ضروری است شوند كه وجود آنها برای شكلبه موادی گفته می

 ..  .شوند مانند رنگ، كاغذ، آباما در حين كار مصرف می

وضيحات الزم داده شود. اين توضيحات همچنين در بارة خصوصيات، كاربرد و عملكرد ابزار ت

 بندی كرد.  را می توان به چند موضوع كلی دسته

 الف( ساختار و ماهيت ابزار و مواد 

 ب( كاربرد و روش استفاده از آنها

 ج( تذكرات و نكات ايمنی و بهداشتی در حين استفاده از ابزار و مواد

 از ابزار و موادد( نكات و توجهات مرتبط با محيط زيست در استفاده 

 مثال: ميز نور

ای مات ساخته شده و نور ميزی است كه سطح روی آن با شيشه الف( ساختار ميز نور:

 د. شومیسطح روی ميز موجب روشن شدن چراغی كه در زير اين شيشه قرار دارد 
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-هخنس ،كشیهای نقشهكاربرد ميزهای نور در كارگاه ب( كاربرد و روش استفاده از ميز نور:

ها است. برای استفاده از آن كاغذ طرح اصلی را روی سطح ميز ها و نقشهبرداری از طراحی

تواند كاغذ شطرنجی نقشه كنند. سپس كاغذ ديگری كه میتوسط نوار چسب ثابت می

شود كنند. نور چراغ ميز باعث میباشد را روی كاغذ طرح قرار داده و چراغ ميز را روشن می

از روی كاغذ دوم مشاهده شود. با يك مداد خطوط قابل مشاهده را  كه خطوط طرح اصلی

توان طرح و نقوش را روی كاغذ ديگری میميز به كمك اين كنند. سپس ترسيم می

 برداری كرد. نسخه

دار هستند كه معموالً اين نوع ميزها دارای سطحی شيب ج( تذكرات ايمنی و بهداشتی:

تناسب با بدن و قد خود دار ميز مد. چنانچه سطح شيبكنتر میاستفاده از آن را راحت

 شويد. از نكاتیائيد، سرعت عمل شما بهتر خواهد شد و كمتر دچار كمر درد میتنظيم نم

 كه بايد به آن توجه ويژه داشته باشيد تنظيم ارتفاع صندلی نسبت به ارتفاع ميز است.

مپ مهتابی كه گرمای كمتری معموالً در ميزهای نور از ال د( توجهات زيست محيطی:

فاده مصرف استهای كمشود. الزم است بدانيد كه نبايد از المپكند استفاده میتوليد می

شود كه در صورت ها از گازهای سمی و خطرناكی استفاده میكنيد. زيرا در اين نوع المپ

 شكسته شدن آنها خسارت جبران ناپذيری به سيستم تنفسی شما خواهد زد.

 کش فلزي و تعريف آن روش استفاده از خط تشريح

ش كها دو نوع فلزی و شفاف هستند، كه برای برش كاغذ با استفاده از كاتر، خطكشخط -

فلزی كاربرد دارد و برای تعيين اندازه و عالمت گذاری و ترسيم خطوط صاف بيشتر از 

 كنند.شفاف استفاده میهای كش خط

 تشريح کاتر و قیچي

 .وندشبرای برش كاغذ نقشه و تقسيم آنها به ابعاد كوچكتر استفاده می برنده اراين دو ابز

 كنند.البته برای تراش و حالت دادن به نوک مداد نيز از كاتر استفاده می
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 تشريح کاغذ نقشه

طراحان و نقاشان فرش كاغذهای شطرنجی را با ترسيم خطوط موازی های قديم در زمان 

اما امروزه اين كاغذها به صورت چاپ شده و در  كردندماده میبر روی كاغذهای سفيد آ

 .در دسترس هستندانواع مختلف 

 هايي از آنها هاي مختلف فرش ايران و نمايش نمونهنقشه تنوع شريحت

   Hو  B، HBها و مشخصات مدادهاي توضیح شرح ويژگي

دارای مغزی  B دارای مغزی سخت و كم رنگ هستند و مدادهای گروه Hمدادهای گروه 

نرم و پررنگ می باشند. هرچه عدد كنار اين حروف بيشتر باشد، ويژگی مداد هم بيشتر 

نرم تر و پر  B6است. و مداد  H سخت تر و كم رنگ تر از مداد  H2می شود. مثالً مداد 

 رنگ تر از ديگر مدادها خواهد بود.

كه يك مداد  HBاد در نقشه كشی فرش برای ترسيم خطوط روی كاغذ شطرنجی از مد

 معمولی است استفاده می كنند.

ايمني و اصول استفاده از ابزارهاي تیز و برنده )کاتر، قیچي  تاکید و شرح نكات -

 و سوزن ته گرد(

و اهمیت ان)براي تشويق دانش آموزان به استفاده از مواد و ابزار تولید ايران  -

 ايجاد انگیزش(

راهنمايی  شرح داده شود.و وسايل نسخه برداری آماده سازی ابزار  چگونگی: روش تدريس

همراه با نمايش  هنرجويان در تنظيم و آماده سازی ابزار و تجهيزات كارگاهی

 انجام می شود. "حفظ ارگونومی بدن در حين كار"پاورپوينت

 تنظيم ارتفاع صندلی و توجه به ارگونومی ،: در مورد نحوه تنظيم شيب ميز نوردانش افزايی

 حين انجام كار توضيح داده شود. بدن در 
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 : و میزکار سازي میزنورمراحل کنترل و آماده

 نور سيستم برق و روشنايی ميز -1

رسانی و روشنايی ميز نور اطمينان حاصل قبل از شروع كار ابتدا از سالمت سيستم برق

 د.كني روشن را د. از اينرو دوشاخه برق ميز را كنترل و به پريز برق متصل و المپ ميزنمايي

 ايستايی ميز و سالمت شيشه روی آن -2

. ميز بايد در جای خود ثابت بوده و استايستايی ميز از نكات مؤثر در اجرای دقيق كار 

ای آن ههای تنظيم زير پايهتوان از پيچ. برای ثبات و ايستايی ميز میلرزش نداشته باشد

ی ن شكستگی باشد. در صورت وجود شكستگاستفاده كرد. شيشه ميز بايد كامالً سالم و بدو

توجه به اين نكته از ضروريات اصول ) و ترک خوردگی در شيشه بايد آن را تعويض نمود

 .(ايمنی است

  كاری سطح ميزتنظيم زاويه -3

 .كندیپيشگيری م از خستگی زودرسشود و میتسلط بر كار موجب  زاويه سطح ميزتنظيم 

د كنند. البته بايتنظيم می وجود دارد ميزای مخصوصی كه زير هبا اهرمرا سطح ميز  زاوية

 و شيب بيشتر استدرجه  33كشی فرش توجه داشت كه حداكثر زاويه برای ميزهای نقشه

 آميزی نقشه مناسب نخواهد بود.برای رنگ از آن

 نور و سطح ميزكار ميزای نظافت و تميزی سطح شيشه -1

از هرگونه آلودگی )مخصوصاً آثار چسب نواری( پاک و ا ميز رسطح  دقبل از شروع كار باي

ح طراجرای شوند و در ها باعث ايجاد سايه بر روی كاغذ میآلودگیدر ميز نور  تميز نمود. 

های نواری در اثر حرارت ناشی از مانده از چسبآثار باقی كنند وايجاد میو نقش اختالل 

وی های رو آلودگی .كنندايجاد می را كالتیچسبند و مشبه كاغذ نقشه می نور المپ ميز

 سطح ميزكار نيز باعث كثيف شدن كاغذ نقشه خواهند شد.

 مراحل کنترل و آماده سازي صندلي:

ظر از هر ن دبايصندلی مورد استفاده در كنار ميز نور می كنترل سالمت اجزاء صندلی: -1

ز خرابی اجزاء صندلی اغلب باعث های ناشی اسالم و بدون عيب و ايراد باشند. تكان خوردن

های ناگهانی صندلی باعث ورود ضربه به شود. گاهی نيز جابجايیلغزش دست طراح می
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رو كنترل اجزاء صندلی و كسب از اين ،آن نيز شده است نشيشه ميز و شكسته شد

 نشستن بر روی آن از ضروريات ايمنی كار است. از اطمينان از سالمتی آن قبل

 هایارك در انجام بدن سالمت: برای حفظ رتفاع صندلی متناسب با ارتفاع ميزتنظيم ا -2

 بسيار مهم است. به همين حفظ فيزيك بدن و حالت نشستن روی صندلی مداوم و طوالنی

ی اتنظيم ارتفاع صندلی متناسب با ارتفاع ميز و متناسب با قد انسان مهمترين نكتهدليل 

ا رصندلی خود را بررسی و ارتفاع آنهنر اموزابتدا نابراين است كه بايد به آن توجه نمود. ب

 نموده و به تبع آن هنرجويان اين كار را تكرار خواهند كرد.تنظيم 

 مراحل کنترل و آماده سازي ابزار و مواد مصرفي

  :کنترل سالمت ابزار برش)کاتر( و نصب تیغه جديد

 با احتياط عمل نماييد. تيغ كاتر از جمله بايد استفاده از ابزارهای تيز و بُرّنده هميشه هنگام

نياز  و در صورت كردهتيغه آن را كنترل ،از استفاده پيشهميشه  بنابرايناين ابزارها است.

و با كمك شكاف موجود در قطعه ته  (از روی خط بعدی )نسبت به نوک تيغهتيغه آن را 

 پالستيكی آن می شكنند.

خط روی تيغه بايد از دستة كاتر خارج شده برای شكستن نوک تيغه، فقط اولين 

 باشد. باز كردن بيش از حد تيغه موجب

چند تكه شدن تيغه خواهد شد و خطر پرتاب قطعات آن به سمت شما وجود 

 خواهد داشت

 های كاتر در دسترس كودكان قرار نگيرد.مراقب باشيد، قطعة شكسته شده از تيغه
 
 :کشکنترل و نظافت سطح خط -9

-كند. چنانچه سطح خطاز جمله ابزارهايی است كه با كاغذ نقشه تماس پيدا می كشخط

كش آلوده و كثيف باشد، باعث كثيفی كاغذ نقشه خواهد شد. كنترل و نظافت دائمی سطح 

 كشهای خطهمچنين لبه .كش از جمله نكاتی است كه به طور دائم بايد انجام شودخط

يكنواخت باشند تا بتوان با آنها خطوط صاف و مستقيمی  نبايد ضربه بخورند تا كامال صاف و

ايمني و 
 بهداشت:
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را ترسيم كرد. پس در هنگام كار بايد از زمين افتادن آن جلوگيری شود و در پايان كار در 

 .جلد خودش قرار گيرد

 
 

 تراشیدن مداد و تنظیم ضخامت نوک آن -2

 كشیبرداری و نقشههای طراحی، نسخهترين وسيله در كارگاهترين و مهممداد ابتدايی

تراشند كه با يك حركت بتوان داخل ای میكشی فرش نوک مداد را به گونه. در نقشهاست

 های شطرنجی نقشه فرش را پُر كرد.خانه

هنگام تراش نوک مداد بايد . می شودبرای تراش و تنظيم نوک مداد از ابزار كاتر استفاده 

 .ای قرار دادمداد را روی كاغذ باطله

 زشيابيار

از انجايی كه در رويكرد جديد، آموزش شايستگی محور است بنابراين در هر جلسه درسی 

يك فرم ارزشيابی فرايندی طراحی شده است كه شامل انواع شايستگی های فنی،غير فنی، 

ايمنی و بهداشت،توجهات زيست محيطی و شاخص های كار است. همچنين در مقابل هر 

 ی برای خود ارزيابی هنرجو قرار داده شده است.يك از آنها يك رديف فضاي

ساعته فرم مشابهی مانند نمون برگ ارزشيابی كه در  2هنر آموزان گرامی در هر جلسه 

ادامه امده است برای هر هنرجو طراحی كرده و فرايند كار هريك را در ان ثبت می نمايند. 

كرده و سپس اين برگه ها را نظر هنرجو را نيز در همان فرايند در قسمت مربوطه تكميل 

در كار پوشه ای جداگانه به نام هريك از انها قرار می دهند. وجود كار پوشه ارزشيابی 

فرايندی روند پيشرفت تحصيلی هنرجويان را به خوبی بيان می كند و می تواند در مراجعه 

 اوليا به هنرستان،گزارش روشنی را برايشان فراهم سازد.

)يا فصل( نيز برگه ارزشيابی طراحی شده كه كل ان پودمان و همه ی  در پايان هر پودمان

  مراحل كار ان را پوشش داده و مورد سنجش قرار می دهد.

 بايد مورد توجه قرار دادكش از جمله نكاتی است كه نظافت دائمی سطح خطكنترل و 
 بهداشت:
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 خود ارزيابي هنرجو 9 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ی
 فن

ير
 غ

ی
ها

ی 
تگ

يس
شا

، 

 
ت 

يس
ت ز

ها
وج

، ت
ت

اش
هد

و ب
ی 

من
اي

ی
يط

مح
 

         مسئوليت پذيری

         كيفيتمديريت 

         بهداشت ابزار،  وسايل و محيط و ارگونومی

رعايت نكات ايمنی هنگام آماده سازی ابزار و 

 وسايل
        

توجهات زيست محيطی در رابطه با المپ های ميز 

 نور
        

ی
 فن

ی
ها

ی 
تگ

يس
شا

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 9 2 3 عناوين شايستگي ها

         ابزار و وسايل نسخه برداری شناخت

          آماده سازی ابزار نسخه برداری

         آماده سازی و كنترل تجهيزات نسخه برداری

     

     

     
          
          

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 

شناخت صحيح و دقيق ابزار و وسايل نسخه  

 برداری 
        

         ازی صحيح ابزار نسخه برداری آماده س 

آماده سازی دقيق و مطابق ارگونومی تجهيزات  

 نسخه برداری
        

          

          

          

   تذکر
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 جلسة دوم

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 بندی انواع كاغذ نقشهتعريف و طبقه -
 ذهای نقشهبندی انواع كاغطبقه -

 انواع كاغذ نقشه با رجشمارهای مختلف - 

 ويديو پروژكشن
 رايانه

 كمد آرشيو نمونه های كاغذ نقشه 
 ميز كار

 ابزار کمك آموزشي

 
 

 اهداف توانمند سازي

 شناخت انواع کاغد نقشه -

 بندي انواع کاغذهاي نقشهطبقه  -

 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز

 مپخش فيل
 تشريح مطالب

 نمايش انواع كاغذ با رجشمارهای مختلف  
 طرح مسأله

 مشاهده و توجه
 حل مسأله

 بحث و گفتگو
 كار گروهی

 

آن(-قرمز و مشكی  –)تعريف كاغذ نقشه وانواع  3نمايش فيلم
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 دانش افزايي

های مختلف كاغذ نقشه با رجشمارهای نمونه فيلم و نمايش  :پيشنهادی روش تدريس

 به همراه توضيحات تكميلی  گوناگون

 راه حل مسائل:

رگ اجرا شده است  123سانتی متر روی كاغذ  223در  123عاد يك نقشه به اب* 

 محاسبه كنيد:

 در عرض اين نقشه چند خانه مربعی كوچك وجود دارد؟ -1

   مربع كوچك33سانت  0.2در هر  30=4÷120

 مربع كوچك 690 690=30×23  23=6.5÷150

جود فرشی كه مطابق اين نقشه بافته شده است در طول و عرض ان چند گره و -2

 دارد؟

 692=6.5÷4500=30×150 - گره در عرض 612

 1153=6.5÷7500=30×250 -گره در طول 9953

برای تعداد گره های عرض و طول   222و 211اگر در محاسبه يك نقشه اعداد  -3

 حاصل شود انها را چگونه گرد می كنند؟

 1333و  223
 

 انواع كاغذهاي نقشه فرش
 
 رت كلّی در بازار وجود دارد.كاغذهای نقشه فرش به دو صو-1

 .ندابا رنگ سياه چاپ شده بافكاغذهای نقشة مناطق فارسی -الف

در اين دسته از كاغذها عدد چاپ شده در حاشية نقشه را بر عدد 

 كنند تا رجشمار واقعی كاغذ نقشه بدست آيد. تقسيم می 1
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با رنگ قرمز چاپ و در  بافكاغذ نقشة مناطق آذری -ب

شود. در اين كاغذها، طراحان فرش گذاشته میدسترس 

عدد چاپ شده در حاشية كاغذ، همان رجشمار فرش را 

 دهد. نشان می

 
كاغذ نقشه يا همان كاغذ شطرنجی، زمينة كار و از لوازم 

كشی فرش است كه با خطوط عمودی و افقی ضروری نقشه

 هايی كوچك تقسيم شده است.به مربع

ه خان "يا يك  "گره"اغذ نقشه يك به هر مربع كوچك در ك

گويند كه نشانة يك جفت تار در هنگام بافت می "كوچك

   .فرش است

 تر بههای كوچك با خطوط پررنگدر كاغذهای نقشه، مربع

خانه "خانه جدا شده و  يك  13در  13های صورتِ  مربع

 دهند. را تشكيل می "بزرگ

 

  ی از نقاط ايرانها در برخگيری رجشمار فرشروش اندازه

مانند جنوب خراسان، مناطقی از كرمان و نقاط ديگری از مناطق فرشبافی ايران  بر مبنای 

 متر است.سانتی

پردازند بر كشی میدر اين روش مبنای محاسبات طراحان فرش و  افرادی كه به كار چله

𝟏يعنی  "چارک"اساس 

𝟒
 "چارک"بر اساس  باف نيز،متر است. كاغذهای شطرنجی فارسی 

اند. به عبارتی عدد شمارة كاغذِ نقشة فرش، تعداد گره يا خانة كوچك گذاری شدهشماره

اد باف بيانگر تعددهد. شمارة كاغذهای نقشه فارسیمتر نشان میسانتی 22شطرنجی را در 

  های كوچك كاغذ شطرنجی در يك چارک يامربع
𝟏

𝟒
متر سانتی 22متر است. برای مثال در  

 مربع بزرگ صدتايی وجود دارد. 12مربع كوچك در قالب  123 ،123از كاغذ شمارة 

ها از پشت های محاسبة رجشمار فرش بافته شده، شمارش گرهگفتنی است يكی از راه

 قالی است. 
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 گيرد، باهای بافته شده، انجام میدر اين روش كه بيشتر در هنگام خريد و فروش فرش

های بافته شده در يك گره ذرعی از پشت فرش شمارش متر تعداد ريشهاستفاده از سانتی

 شود. می

باف مانند منطقه قم دارای خطوط مشكی، محاسبه رجشمار كاغذهای مناطق فارسیالف( 

رگ در  133و  123 ،113 ،103 ،123، 233متری و كاغذهای موجود آن در سانتی 2/0

 ند. هست A1قطع 

تبريز دارای خطوط قرمز،  به ويژهباف مانند منطقه آذربايجان ب( كاغذهای مناطق تركی

رج و  33و 32، 13،  12 ،23متری و كاغذهای موجود آن در سانتی 1محاسبه رجشمار 

 ند.هست A2در قطع 

-با كاغذهای نقشه مناطق فارسی آذری بافهای انواع كاغذ نقشه مناطق تطبيق نمونه -2

 ، تطبيق داده شود.باف

و چند نمونه مسئله برای تشخيص و تعيين محاسبه رجشمار توضيح داده شودفرمول  -3

 رجشمار نقشه فرش مطرح شود.

های دو الی سه نفره های تعيين و تشخيص رجشمار نقشه فرش به گروهحل مسئله -1

 هنرجويان سپرده شود.

 داده شود.كوتاهی تفاوت نقشه های قالی و گليم توضيح درباره  -2

حفظ و نگهداری كاغذهای نقشه توضيح داده اهميت غير فنی: در خصوص شايستگی های 

 شود.
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 راه حل مسائل:

 موجود است. 12سانتی متر با رجشمار  332در  213* يك فرش به ابعاد 

نياز است؟ كاغذ  برای اجرای مجدد نقشه ان چه نوع كاغذی و با چه رجشماری -1

 رج 123-12

در اجرای اين نقشه چند برگ كاغذ شطرنجی الزم است؟ بستگی به نوع كاغذ و  -2

نوع طرح دارد مثال يك چهارم بودن يا يك دوم بودن يا سراسری بودن طرح و نوع 

 كاغذ.

خانه كوچك )با  1323در عرض اين نقشه چند خانه مربعی كوچك وجود دارد؟  -3

 د گره در عرض(توجه به تعدا

خانه  120در طول اين نقشه چند مربع بزرگ )ده در ده خانه ای( وجود دارد؟  -1

 تايی)با توجه به  تعداد گره در طول كه تقسيم بر ده شده(13

اگر قرار باشد فرش فوق به روش فارسی بافته شود برای اجرای نقشه ان كاغذی  -2

 با چه شماره ای مناسب است؟

 رگ 123

 گره در عرض 1323=1÷212=12×213  

 گره در طول 1203=1÷13122=12×332

سانتی متر 1با در نظر گرفتن رجشمار در هر 
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 در حاليكه رو به جلو نگاه می كنيد ابتدا به آرامی سر خود را به سمت جلو خم كنيد.

 .ندبطوريكه چانه شما به سينه تان نزديك شود و چشمهايتان به زمين نگاه ك

 سپس به آرامی سر را به سمت عقب برده و سقف را نگاه كنيد.

در حاليكه سر در وضغيت معمولی قرار دارد ابتدا سر وگردن را به سمت راست حركت 

 دهيد

ای كه بدون حركت شانه گوش راست به شانه همين طرف نزديك شود، سپس گونهبه

 .را به سمت مقابل تكرار كنيدآرامی سر را به وضعيت اول برگردانده همين حركت به

در حاليكه سر در وضعيت معمولی قرار دارد به آرامی سر خود را حول محور عمود بر 

 سطح افق بچرخانيد.

 بطوريكه ابتدا سمت راست و سپس سمت چپ خود را ببينيد.

ابتدا دست ها را به سمت جلو بكشيد و سپس به آرامی  : برای انجام حركات شانه

 مت باالی سرببريد و پس از ده ثانيه به حالت اول بر گردانيد.دست ها را بس

همين حركت را ده مرتبه تكرار كنيد. سپس دست ها را به دو طرف بدن كشيده و 

دی در حركت بع باز هم سعی كنيد بارامی آنها را بسمت باالی سر ببريد )ده مرتبه(،

سپس بارامی آنها را  دستهايتان راكامال بسمت جلو بكشيد )مثل حركت اول شانه(

 (.بار ده كدام هر، جلوحول محور شانه به چرخانيد)عقب و 

 

ايمني و 
 بهداشت:
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 ارزشيابي نمون برگ

نوع 

 شايستگي
 خود ارزيابي هنرجو 9 2 3 عناوين شايستگي ها
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         مديريت منابع  

          گردآوری اطالعات

          ش در تيمنق

          رعايت نكات ايمنی در ارتباط با نقشه ها

          

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 9 2 3 عناوين شايستگي ها

         شناخت كاغذ نقشه و طبقه بندی انواع آن

         حل مسأله

         طق شناخت انواع رجشمار كاغذ نقشه های منا

          
          

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 

تفكيك دقيق و طبقه بندی صحيح انواع كاغذ 

 نقشه

        

بكارگيری راه حل صحيح و كوتاهترين برای 

 رسيدن به پاسخ صحيح

        

تشخيص درست انواع رجشمار كاغذ نقشه های 

 مناطق

        

         های مناطققشهتشخيص تفاوت رجشمار كاغذ ن

         
          
          

   تذکر

  



61 

 جلسة سوم

 

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 های چسباندن كاغذهای نقشه به يكديگرروش -

 روش اتصال موقّت كاغذهای شطرنجی نقشه -

 روش اتصال دائم كاغذهای شطرنجی نقشه -

 تر در برش كاغذاصول استفاده از كا -

 برداریتعريف انواع نسخه -

 انتخاب كاغذ نقشة مناسب با توجه به طرح -

 تثبيت كاغذ نقشه بر طرح اصلی -

 تعريف اصول و تشريح روش انتقال طرح -

 اصول انتقال طرح -

 تشريح روش انتقال طرح -

 انتقال طرح بر كاغذ نقشه  -

 كاغذ نقشه -
 گردسوزن ته -
 نوارچسب -
 كش فلزیخط -
 كاتر -
 كاغذ تحرير -
 مداد  -

 ابزار کمك آموزشي

 
 

 
 

 
 

 
 

 ()تعريف نسخه برداری و روش نسخه برداری 1نمايش فيلم 

 )مراحل استخراج طرح نقشه فرش( 2نمايش فيلم 

 )تثبيت كاغذ نقشه بر طرح اصلی( 0نمايش فيلم 

 روش انتقال طرح() 1نمايش فيلم 
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 (اي فرشهاي قرينه و واگیرههايي از طرح و نقشه)ارايه نمونه 3پوستر - -

 اهداف توانمندسازي

 انتخاب كاغذ شطرنجی مناسب -

 برداریشناخت انواع نسخه -

 تثبيت كاغذ نقشه بر طرح اصلی -

  رعايت اصول انتقال طرح بر كاغذ نقشه -

 

 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز

 پخش فيلم -
 نمايش پوستر و شرح آن -
 های هنرجويیتشكيل گروه -
 نظارت و كنترل -
 توضيح و انجام نمونه كار -
 توجه به جزئيات -

سازی وسايل كار گروهی در آماده -

 بردارینسخه
 تنظيم ميز نور و صندلی -
 توجه كردن -
 استخراج طرح از روی نقشه -
 دداشت برداری توضيحاتيا -
 انتخاب كاغذ نقشه مناسب با طرح -
 انجام مراحل مختلف -

 دانش افزايي

 : توضيحات تكميلی و راهنمايی برای انجام فعاليت عملیروش تدريس

اند نور نتو رنگ نقشه فرش ضخامت داشته باشد و ميز ةكه اليدانش افزايی:  در صورتی

توان بجای كاغذ پوستی از كاغذهای روغنی استفاده تصوير نقشه را بخوبی نمايان سازد، می

)توليد فرش از الهام از طبيعت، تصور و خيال، طراحی های ذهنی و  2 نمايش فيلم

 عينی، ترسيم نقشه فرش، بافت فرش(
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ند. در قديم برای شفاف هستتر كرد. كاغذهای روغنی نسبت به كاغذهای پوستی شفاف

 كردند.كردن كاغذ روی آنها را به نفت يا روغن آغشته می

های غير فنی: رعايت ارگونومی بدن در حين انجام كار، حس مسئوليت نسبت شايستگی

 ،دقت در حفظ سالمت و اسيب نديدن نقشه اصلی.دقيق و صحيح طرحبه اجرای 

 تعريف انواع نسخه برداري:

 هدف: تعريف انواع نسخه برداری

 توضيحات تكميلیبا همراه نمايش فيلم آموزشی   روش تدريس:

 : دانش افزايي

در گذشته برای انتقال طراحی ها بر روی سطوح ديگر از اين روش  روش گرده گذاری:

فاده می كرده اند. هرچند امروزه نيز در بسياری از مواقع كه امكان استفاده از كاربن و است

ميز نور نباشد از اين روش استفاده می شود. اين روش دارای مزايايی مثل انتقال و تكثير 

سريع طرح، امكان قرينه سازی سريع با برگرداندن پوستی و گرده گذاری از پشت آن، 

 ،فلز)ای تكثير شده، امكان انتقال طرح بر سطوح مختلف غيركاغذی يكنواختی در طرح ه

می باشد. )در هنر قلمزنی روی فلزات و هنر منبت كاری چوب برای  (...ديوار و ،چوب

 انتقال طرح از اين روش استفاده می كنند(.

 رعايت اصول ارگونومی، مسئوليت پذيری  شايستگی های غير فنی:

 انتقال طرح:تعريف اصول و تشريح روش 

 طرح هدف: تعريف اصول و تشريح روش انتقال

داری و مسئوليت در فراگيری جزئيات و كليات : تقويت حس امانتهای غيرفنیشايستگی

 فرش ةبرداری نقششغل نسخه

  انتخاب كاغذ نقشه ی مناسب با توجه به طرح:

 (رشاي فهاي قرينه و واگیرههايي از طرح و نقشهارايه نمونه) 3پوستر -

 اصلی هدف: انتخاب كاغذ نقشه مناسب و تثبيت آن بر نقشه
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 : روش تدريس

كر : با ذبرداری از يك نقشهتوضيح تكميلی در مورد انتخاب كاغذ مناسب برای نسخه -

های شطرنجی در طول و عرض فرش ترغيب چند مسئله هنرجويان به محاسبه تعداد خانه

وجه به محاسبات انجام شده، شماره كاغذ شطرنجی شوند. سپس از آنها خواسته شود تا با ت

 و تعداد كاغذ مورد نياز را محاسبه كنند.

های مختلفی را طراحی و های دو تا سه نفر از هنرجويان را تشويق نموده تا مسئلهگروه -

 پاسخ دهند.

 مثال:

د، گره وجود داشته باش 1222متر است. اگر در عرض فرش تعداد    3×2اندازه فرشی  -1

 رجشمار فرش را به دست آوريد.

 xرجشمار= ×طول

x÷1= تعداد گره در طول 

 سانت 1با در نظر گرفتن هر  12پاسخ: رجشمار 

1222×1=2203 ÷233=12 

2203÷ (رجشمار) 233عرض قالی =   

است، تعداد گره در عرض و  33متر با رجشمار   3×1اندازه فرشی در منطقة كاشان  -2

 ريد.طول قالی را به دست آو

 333عرض فرش  _133طول فرش  _33رجشمار  پاسخ:

 تعداد گره در عرض                         333×33= 2333

2333÷ 0.2=1322  

 تعداد گره در طول                              133×33= 12333

12333÷0.2=1210 

 1213رض فرش های عذرع موجود است، تعداد گره 3×  2فرشی در اصفهان با اندازه  -3

 است. رجشمار فرش را محاسبه كنيد.

 روش محاسبه به ذرع به روش زير ميباشد :

12 
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233÷0.2=33   

333÷0.2=10  

 23رجشمار می شود   1213=…×33  

10×23=2333   

 تعداد گره در طول 2333 

 گره در عرض، را محاسبه كنيد. 123در تبريز با  1.33×1رجشمار فرشی با ابعاد  -1

123×1=2313 

 = رجشمار23=133÷2313

 گره در طول فرش را محاسبه كنيد. 1123رجشمار فرشی در كاشان با  -2

1123×0.2=12313 

 ميباشد 03رجشمار آن  03=233÷12313

 1213های عرض فرش ذرع  موجود است، تعداد ريشه 3×  2فرشی در تبريز با اندازه  -0

 است. رجشمار فرش را محاسبه كنيد.

ميشود تا تعداد كل گره ها در عرض قالی مشخص  2يشه تقسم بر پاسخ: تعداد ر

 هرگره از دو نخ چله تشكيل می شود()شود

  2223=0.2×223      تعداد كل گره در عرض 223 =2÷1213

  رجشمار 33=233÷2223

  
 عرض قالی   

 

 :توضیحات تكمیلي

نا شده اند و گفته شد های قبل هنرجويان با انواع كاغذ نقشه و رجشماری آنها آشدر بخش

 باف به رنگ سياه چاپ شده است. كه كاغذ نقشه مناطق فارسی

عدد نوشته شده در حاشية اين كاغذها، چهار برابر رجشمار مورد نظر است ولی كاغذ نقشة 

باف به رنگ قرمز چاپ شده و عدد حاشية آن، همان رجشمار فرش است. مناطق آذری
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شده و همچنين با توجه به رجشمار فرش، اقدام به  طراح فرش با توجه به نكات ذكر

 كند. انتخابِ كاغذ نقشة مناسب می

 مثال:

 32طراح فرشی در منطقة آذربايجان، تصميم به طراحی فرشی با رجشمار  •

 است. 32دارد. شمارة كاغذ مناسب برای كار طراحی 

 32طراح فرشی در منطقة خراسان، تصميم به طراحی برای فرشی با رجشمار  •

 است. 113دارد. شمارة كاغذ مناسب برای كار طراحی 

 03طراح فرشی در منطقه ی تبريز، تصميم به طراحی برای فرشی با رجشمار  •

 است. 23دارد. شمارة كاغذ مناسب برای كار طراحی 

 نمايش عملی تطبيق كاغذ نقشه با طرح و نقشه اصلی با استفاده از ميزنور

 های تطبيق:شاخص

 ذهای نقشه مطابق با نقشه اصلیچسباندن كاغ -1

 تطابق كامل خطوط افقی و عمودی شطرنجی كاغذ نقشه با كاغذ نقشه اصلی -2

 تطابق رجشمار كاغذ نقشه و كاغذ نقشه اصلی -3

  چگونگی تاثير الياف فرش بر رجشمار نقشه : دانش افزايی

رک، ولی، كبه دليل تنوع بافت در مناطق مختلف و استفاده از الياف گوناگون پشم معم

های مختلف، انتخاب كاغذ نقشه نيز با توجه به پشم مرينوس، ابريشم و نخ چله با ضخامت

 ظرافت الياف و تراكم بافت فرش صورت می گيرد. به عنوان مثال :

 رگ مناسب است. 123رج يا  33 ت فرش با پشم معمولی، كاغذ نقشهبرای باف -

 رگ مناسب است. 113 رج يا 13 ای بافت فرش با كُرک، كاغذ نقشهبر -

 رگ مناسب است. 103رج يا  23 ت فرش با پشم مرينوس، كاغذ نقشهبرای باف -

 رگ مناسب است.  123رج يا  13الی  03 بافت فرش با ابريشم، كاغذ نقشه برای -

پذيری)احساس مسئوليت در انتخاب نوع كاغذ و دقت های غير فنی: مسئوليتشايستگی

 اصلی( ةبه نقشنقشه  در تطبيق و تثبيت كاغذ
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 2فيلم تثبيت كاغذ نقشه بر طرح اصلی :

و توجه دادن به  توضيحات تكميلی و راهنمايی برای انجام تكليف عملی :روش تدريس

  فيلم پخش شده. 

: مسئوليت پذيری)احساس مسئوليت و دقت در تطبيق و تثبيت شايستگی های غير فنی

 نقشه طرح به كاغذ نقشه( كاغذ

 اگر راست دست هستيد:

كش را با دست چپ در جای خود مهار كاتر بايد در دست راست شما باشد و خط

 كنيد

 كش قرار بگيردكاتر بايد در سمت راست خط

شويد كه برش را در جهت افقی انجام دهيد، تيغة كاتر بايد باالی  اگر زمانی مجبور

 ازكش قرار بگيرد. و حركت كاتر بايد خط

 سمت چپ به سمت راست باشد

 اگر چپ دست هستيد

 كش را در جای خود مهار كنيدكاتر را با دست چپ بگيريد و با دست راست خط

 كش قرار بگيردكاتر بايد در سمت چپ خط

مجبور شويد كه برش را در جهت افقی انجام دهيد، تيغة كاتر بايد باالی اگر زمانی 

 ازكش قرار بگيرد. و حركت كاتر بايد خط

 سمت راست به سمت چپ باشد

 باشيد. ايمنی: در استفاده از كاتر كامالً مراقب

 .پس از اتمام برش كاری، تيغه كاتر را بسته و در جعبه ابزار قرار دهيد 

  ايد توجه داشت كه خطوط هر دو كاغذ كامالً در موازات يكديگر قرار گرفته ب

 باشند.

 ايمني 

 ايمني 
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 1فيلم   ل طرح بر كاغذ نقشه:انتقا

 : توضيح و هدايت هنرجويان در اجرای فعاليت های عملی روش تدريس

، گرده شوندسازی و يا با تكرار و تكثير كامل می: برای نقوشی كه با قرينهدانش افزايی

و در روش كاربنی و همينطور روش  .استترين روش انتقال ترين و دقيقگذاری سريع

كاغذ طرح را برگردانده و بر روی كاغذ نقشه  دبايسازی نقوش میای قرينهبر  ميزنوری،

  .قرار داد

كاغذ نقشه را از كنار آخرين  ،كه طرح بايد به صورت قرينه تكثير و تكرار شود هنگامی

را بر روی ميزنور قرار داده تا تصوير طرح از روی قسمت تا  زنند و آنخط طرح تا می

كنند. معموالً در حاشيه نقشه داد خطوط قابل مشاهده را ترسيم میخورده ديده شود. با م

های مربوط به لچكی شود. در قسمت حاشيه و گوشهدرجه قرينه می 12طرح با زوايه 

درجه نسبت به  12زاويه  ،زنند بطوری كه خط تانيز از گوشه تا می را نقشه، كاغذ نقشه

 های نقشه ايجاد كند.لبه

درجه  33در بخش مركزی نقشه كه طرح ترنج داشته باشد گاهی زاويه تكرار به اگر 

 درجه كاغذ را تا بزنند. 33رسد. در اين حالت بايد طبق زاويه می

هايی استفاده شوند كه مواد آن چرب نباشد. و برای در روش كاربنی بهتر است از كاربن

گ قرمز استفاده شود. و برای كاغذ هايی با خطوط مشكی بهتر است از كاربنی با رننقشه

 نقشه با خطوط قرمز از كاربن مشكی استفاده شود.

: رعايت اصول ايمنی و توجه به ارگونومی بدن در حين انجام كار، شايستگی های غيرفنی

پذيری و توجه به حفظ ميراث داری و مسئوليتای و باالبردن حس امانتاخالق حرفه

 .هنری – فرهنگی
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 كار عملکرد ستانداردا تحليل

 نوبت اول: : تاريخ ارزشيابی  شماره ملی  نام و نام خانوادگی

2122

3121 
 حرفه :

كارگر ماهر فرش 

 بافی

سطح 

 صالحيت
L1 

  استاندارد عملكرد كار:

انتقال  طرح بر كاغذ نقشه  بر اساس 

 G11 گروه كاری نقشه كشی فرش وظيفه: 32 اصول نسخه برداری نقشه

 :كار 3232
انتقال طرح بر كاغذ 

 نقشه

سطح 

 شايستگی
 آكاهی

 
 شرايط انجام كار :-1

 مكان:كارگاه نقشه كشی

 وسايل:ميز نور،كاغذ نقشه در رجشمار مختلف، گيره كاغذی، چسب كاغذی، مداد پاک كن، مداد

 دقيقه 03زمان :

 شاخص های اصلی استاندارد عملكرد كار: - 2

-انجام مراحل نسخه برداری  از باالی نقشه به پايين-اس اصول نسخه برداریانتقال طرح بر كاغذ نقشه بر اس

پاره نشدن كاغذ نقشه در حين نسخه -تميزی كار -اتمام كار نسخه برداری -انتقال صحيح وكامل خطوط نقشه

 برداری

 نمونه و نقشه كار:-3

 برداریبرای نسخه  13يك نمونه  طرح لچك وترنج در ابعاد ذرع ونيم  با رجشمار 

بررسی كيفيت خطوط و تطبيق صحت انها با خطوط ،ابزار ارزشيابی: مشاهده مراحل نسخه برداری -1

 واجزاءطرح اصلی  براساس  چك ليست موارد ارزشيابی.

 
 ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام كار: -2

 مدادميز نور، كاغذ نقشه در رجشمار مختلف، گيره كاغذی، چسب كاغذی، مداد پاک كن، 

 تكاليف كاری مرتبط در گروه كاری: -0

 (3233رنگ سازی  وتركيب بندی رنگ برای رنگ آميزی نقشه فرش)
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 كار ارزشيابي

 نوبت اول  تاريخ ارزشيابی  شماره ملی  نام و نام خانوادگی

21223

121 
 L1 سطح صالحيت كارگر ماهر فرش بافی حرفه :

  استاندارد عملكرد كار:

كاغذ نقشه  بر اساس  انتقال  طرح بر

 G11 گروه ارزشيابی كار نقشه كشی فرش وظيفه : 32 اصول نسخه برداری نقشه

 آگاهی سطح شايستگی انتقال طرح بر كاغذ نقشه كار 3232
 

 حل كارمرا
 شرايط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهيزات، زمان، 

 ..(.مكان و
 نتايج ممكن

 ها/استاندارد )شاخص

 نمره دهی( داوری/
مرن

 ه

آماده سازی ايزار 

و وسايل نسخه 

 برداری

 كارگاه نقشه كشی -1
 دقيقه2 --2

ميز نور كاغذ نقشه   -3

چسب  13در رجشمار 

 كاغذی وگيره

آماده سازی وسايل نسخه -

 برداری بطور كامل

 اماده سازی وسايل اصلی -

آماده سازی ابزار نسخه برداری -

 بطور ناقص

133% 3 

 2 %133تا  23 

 1 %23زير 

الصاق  كاغذ 

نقشه  به طرح 

 اصل

 كارگاه نقشه كشی -1
 دقيقه2 --2

 ،كاغذ نقشه طرح -3

 گيره كاغذی

الصاق صحيح  كاغذ نقشه بر  -

 طرح اصلی
لصاق كاغذ نقشه بر  طرح اصلی ا-

 بطور اشتباه

133% 3 

 ---------- 2 

 1 %133زير
انتقال طرح بر 

 كاغذ نقشه

 ی()نسخه بردار

 كارگاه نقشه كشی -1
 دقيقه23 --2

پاک  ميز نور  مداد و -3

طرح  كن. كاغذ نقشه و

 بهم الصاق شده

 نسخه برداری صحييح  و تميز

ونسبتا  نسخه برداری صحيح 

 تميز

 نسخه برداری اشتباه وكثيف

133% 3 

 2 %133تا 23 

 1 % 23زير 

شايستگی های غير 

فنی , ايمنی, بهداشت, 

ت زيست توجها

 محيطی و نگرش

مسوليت 

 N72پذيری
مديريت 

 N63كيفيت
 133%  

  %133تا  23از  

  %23زير 

 ارزشيابی كار )شايستگی انجام كار(
  بلی
  خير

 معيار شايستگی انجام كار  :

 2از مرحله 3و فقط 3و  1از مراحل   2كسب حداقل نمره  

 اشت , توجهات زيست محيطی و نگرشهای غير فنی , ايمنی, بهداز بخش شايستگی  2كسب حداقل نمره  

 ... از مراحل كار.كسب حداقل ميانگين
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 رم ارزشيابيف

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ي
فن

ر 
غی

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

، 

ت
اش

هد
و ب

ي 
من

اي
، 

ت 
ها

وج
ت ي
یط

مح
ت 

س
زي

 

         مسئوليت پذيری 

          مديريت كيفيت

          رعايت ارگونومی هنگام كار

امانت داری وتوجه و عالقمندی به حفظ ميراث 

  فرهنگی

        

          كار گروهی

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

         های چسباندن كاغذهای نقشه به يكديگرروش

         موقّت كاغذهای شطرنجی نقشهروش اتصال 

         روش اتصال دائم كاغذهای شطرنجی نقشه 

     اصول استفاده از كاتر در برش كاغذ
     برداریتعريف انواع نسخه 
     انتخاب كاغذ نقشة مناسب با توجه به طرح 
     تثبيت كاغذ نقشه بر طرح اصلی 
     ح روش انتقال طرحتعريف اصول و تشري 
     اصول انتقال طرح 

     تشريح روش انتقال طرح
         انتقال طرح بر كاغذ نقشه  

         های چسباندن كاغذهای نقشه به يكديگرروش

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 

انتقال طرح بر كاغذ نقشه بر اساس اصول نسخه 

  برداری

        

          اری از باالی نقشه به پايينانجام مراحل نسخه برد

          انتقال صحيح وكامل خطوط نقشه

     اتمام كار نسخه برداری

     تميزی كار
     پاره نشدن كاغذ نقشه در حين نسخه برداری

   تذکر

  



 اي فرش )راهنماي هنرآموز(        ايانهکشي دستي و رنقشه

79 

 جلسة چهارم

 

 

 

 
 

  

  ،بررسی كلی دروس و رفع اشكال هنرجويان
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 جلسه پنجم

 فصل دوم کتاب درسي :

 مورد نیاز ابزار و تجهیزات عناوين درس

 1پوستر  آميزی نقشة فرش)دستی(رنگ -

ای هآميزی نقشهبندی و رنگآشنايی با رنگ -

 2فيلم   فرش در ايران

بندی كلی در فرش بر اساس اصول رنگ -

 مناطق توليد و بافت فرش

 های نقشة اصلی فرشنمونه
 رايانه

 خودكار 
 چسب

 كاغذ سفيد

 ابزار کمك آموزشي

 
 4پوستر  -

 توانمندسازياهداف 

 آمیزي نقشة فرش)دستي(شناخت رنگ -

 آمیزي فرش ايرانيبندي و رنگآشنايي با رنگ -

 بندي کلي فرش بر اساس مناطق اصول رنگ -

 

 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز

 توضيح دهيد
های مختلف رنگ آميزی نمايش نمونه

 فرش مناطق مختلف

ود در های موجتشخيص و توضيح تفاوت

 های مختلف مناطق ايراننقشه
 های فرش مناطق مختلفآوری نمونهجمع

 كار گروهی

 

 2فيلم 
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 .بايد مورد توجه قرار داداز جمله نكاتی است كه  رعايت ارگونومی بدن

در حالت  رای رفع خستگی چشم در حين كار يا مطالعه، برای مدت يك دقيقه،ب

 دنشسته و يا ايستاده، به وسايلی كه دور از شما هستند نگاه كني

 

ايمني و 
 بهداشت:
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 ارزشيابي نمون برگ

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ی
تگ

يس
شا

ی
 فن

ير
 غ

ی
ها

، 

 
ت

اش
هد

و ب
ی 

من
اي

، 
ت 

ها
وج

ت ی
يط

مح
ت 

يس
ز

 

          كار گروهی
          
          
          
          

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابی هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگی ها
          شناخت و تشخيص اجزای اصلی فرش

          تفكيك انواع فرش ها بر اساس طرح
         گردآوری نقشه های فرش مناطق مختلف

          ف تفكيك نقشه های فرش مناطق مختل
          

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 
          
          
          
          
          
          
          
          
          

   تذکر
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 جلسة ششم

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

آميزی نقشه و اصول تشريح وسايل رنگ -

 از آن استفاده

آميزی روی كاغذ سفيد با رنگ گواش رنگ -

 موو استفاده از قلم

 های نقشة اصلی فرشنمونه
 كاغذ نقشه

 موی آبرنگقلم
 گواش

 پالت رنگ گواش
 ظرف آب

 كاغذ سفيد

 ابزار کمك آموزشي

 ندارد -

 اهداف توانمندسازي

 آمیزيتشريح وسايل رنگ -

 مواستفاده از قلم -

 نقشة فرش ساخت غلظت مناسب رنگ براي  -

 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز

 توضيح دادن
 نمايش ابزار و وسايل

 نظارت و راهنمای
 برگ ارزشيابیعالمت گذاری و تكميل نمون

 توجه و مشاهده - -
مو و پالت رنگ طبق سازی قلمآماده -

 دستورالعمل و راهنمايی هنرآموز
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 ارزشيابي نمون برگ
 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها ينوع شايستگ

ی
 فن

ير
 غ

ی
ها

ی 
تگ

يس
شا

، 

ت
اش

هد
و ب

ی 
من

اي
، 

ی
يط

مح
ت 

يس
ت ز

ها
وج

ت
 

         مسئوليت پذيری 
          
          
          
          

ی
 فن

ی
ها

ی 
تگ

يس
شا

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

          و مواد رنگ آميزی نقشه فرششناخت ابزار 

انتخاب ابزار )مثل قلم مو( متناسب با كاغذ 

  نقشه

        

          انتخاب و آماده سازی رنگ متناسب با نقشه

          تمرين رنگ گذاری با قلم مو روی كاغذ سفيد
          

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 
يزی نقشه و انتخاب صحيح ابزار و مواد رنگ ام 

 فرش

        

          
          
          
          
          
          
          
          

   تذکر
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 جلسةهفتم

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

پذير كردن كاغذ نقشه از روش رنگ-

 زدايیطريق چربی

ل غلظت آن سازی رنگ و كنترآماده-

 آميزیبرای رنگ

 كاغذ نقشه
 كنمدادپاک

 پودر تالك
 پنبه

 رنگ گواش
 پالت رنگ گواش

 موهای مناسبقلم
 ظرف آب

 ابزار کمك آموزشي

 6پوستر  -

 :اهداف توانمندسازي

سازي رنگ و کنترل زدايي و آمادهرنگ پذير کردن کاغذ نقشه از طريق چربي -

 آمیزيغلظت آن براي رنگ

 

 ادگیري ساخت يافته فعالیت هاي ي

 هنرجو هنرآموز

 اجرای كار
 نظارت و كنترل

رنگ پذير كردن كردن كاغذ نقشه طبق 

 دستورالعمل
 سازی رنگ و كنترل غلظت مناسب رنگآماده
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دستهايتان را در مقابلتان كامال بكشيد بطوريكه انگشت شست به حالت اشاره دادن 

 به سمت بيرون قرار بگيرد.

 همانطور كه دستها و بازوها به بيرون كشيده شده به انگشت شست خيره شويد.

حاال انگشت شست را نزديك بياوريد )در تمام مدت به آن خيره بمانيد(، تا جاييكه 

 سانتی شود. 1.2فاصله ی انگشت شست تا صورتتان حدود 

 اول كشيده حالت به دستها حاال مجددا انگشت شست را دور كنيد تا جايی كه 

 .برگردد

 برای چند دقيقه اين كار را تكرار كنيد.

مركز شما را باال می برد و به طور معمول قدرت ماهيچه های اين ورزش مهارت ت

 چشم را زياد می كند.

 

ايمني و 
 بهداشت:
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 ارزشيابي نمون برگ

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ر 
غی

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي ي

فن
، 

هد
و ب

ي 
من

اي
ت

ش
ا

ي ،
یط

مح
ت 

س
زي

ت 
ها

وج
ت

 

         مسئوليت پذيری 

         مديريت كيفيت 

         رعايت بهداشت و ايمنی كاغذ 
          

          

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

          رنگ پذير كردن كاغذ نقشه با پاک كن

          ير كردن كاغذ نقشه باپودر تالكرنگ پذ

          ساخت رنگ با غلظت مناسب

          تركيب رنگهای اصلی و ساخت رنگهای فرعی

          رنگ گذاری با قلم مو بر كاغذ نقشه

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 
رنگ پذير كردن صحيح كاغذ نقشه با ابزار  

 متناسب

        

         رنگ ساخت غلظت مناسب 

         ساخت صحيح رنگ های تركيبی )فرعی(

         بكارگيری صحيح ابزار و مواد در رنگ گذاری  

رنگ گذاری صحيح و بدون غلط با قلم مو بر  

 كاغذ نقشه

        

          
          
          
          

   تذکر
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 جلسة هشتم

 بزار و تجهیزات مورد نیازا عناوين درس

بندی نقوش و پخش تعيين اصول رنگ

 رنگ در متن

 های اصلیهای مختلف نقشهنمونه
 كاغذ نقشه طراحی شده

 قلم مو
 رنگ گواش

 پالت
 آب

 ابزار کمك آموزشي

 
 پوستر -

 اهداف توانمندسازي

 بندی نقوش و پخش رنگ در متنتعيين اصول رنگ -
 

 يافته فعالیت هاي يادگیري ساخت 

 هنرجو هنرآموز

 توضيح دادن
بندی و های مختلف رنگنمايش نمونه

 پخش رنگ در فرش مناطق مختلف ايران

 توجه و مشاهده

 حل مساله

 انجام تمرين

 
  

 13فيلم 
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 ارزشيابي نمون برگ
 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ی
 فن

ير
 غ

ی
ها

ی 
تگ

يس
شا

، 

ت
اش

هد
و ب

ی 
من

اي
، 

ت
ها

وج
ت

 
ی

يط
مح

ت 
يس

ز
 

         ايمنی و بهداشت قلم مو و پالت

         مسيوليت پذيری 

         اطالعات آوری گرد و آوری جمع 
          

          

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

         رنگ بندی نقوش و پخش رنگ در متن 

         يين رنگ زمينه متن  نقشه فرشتع 

         تعيين رنگ زمينه حاشيه اصلی فرش 

ها و جزييات تعيين رنگ عناصر،گل 

 ديگر

        

تشخيص رنگ های درست با توجه به 

 فرش مناطق

        
كار

ی 
ها

ص 
اخ

ش
 

استفاده درست از قلم مو ها و نگهداری  

 نهاآ

        

          رنگ های مناسب  تشخيص صحيح

ها مطابق با رنگ فرش های ساخت رنگ

  مناطق

        

          
          
          
          

          

          

   تذکر
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 جلسة نهم

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

   موآميزی با قلماصول رنگ -

 موهاممراقبت از قل -

 آميزی نقوش و پخش رنگ در متنروش رنگ -

 آميزی متن نقشهترتيب رنگ -

 كاغذ شطرنجی نقشه طراحی شده
 طرح نقشه

 موی آبرنگقلم
 پالت رنگ - گواش

 ظرف آب

 ابزار کمك آموزشي

 
 

 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز
 تشريح روش های رنگ آميزی با قلم مو 

 پاسخپرسش و 

 آموزش استفاده از قلم مو در نقشه كشی

 طرح سوال و تمرين

 نمايش فيلم

 پرسش و پاسخ

 گوش كردن و دقت كردن

 مشاهده فيلم و نكته برداری

 تقليد و تكرار 

 تمرين و ممارست

 حل تمرين و مساله ها
 

 
  

 12و  11فيلم 

  وقتی كار شما با يك قلم به اتمام می رسد، آن قلم مو را درون ظرف آب قرار

 دهيد تا رنگ بين موهای آن خشك نشود.

 ستشو دهيد.پس از پايان رنگ آميزی، ابزار و قلم موها را به خوبی ش 

  موهای قلم مو را پس از شستشو با دست جمع كرده و به گونه ای در يك ليوان

 يا خشك قرار دهيد كه نوک موها به سمت باال باشد. 

ايمني و 
 بهداشت:
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 ارزشيابي نمون برگ

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ي
فن

یر
 غ

ي
ها

ي 
تگ

س
شاي

، 

ت
اش

هد
و ب

ي 
من

اي
، 

ت 
ها

وج
ت ي
یط

مح
ت 

س
زي

 

         ايمنی و بهداشت قلم موها و پالت

         مسيوليت پذيری

         تفكر خالق

          

          

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

         با توجه به اصول انرنگ آميزی با قلم مو 

         رنگ آميزی زمينه ها

         رنگ آميزی نقوش و جزييات
          
          

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 

مراقبت از قلم مو ها و حفظ و نگهداری 

 نهاآ

        

         تنظيم غلظت رنگ 

سب با توجه به نوع انتخاب قلم موی منا

 كالكار و اش

        

ميزی متن نقشه با آنحوه درست رنگ 

 توجه به اصول گفته شده

        

          
          
          
          
          

   تذکر
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 جلسة دهم

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

نقوش و پخش رنگ در  آميزیروش رنگ-

 حاشيه

آميزی حاشيه به و رنگبندی مراحل رنگ-

 ترتيب

 كاغذ شطرنجی نقشه طراحی شده -
 طرح نقشه -
 موی آبرنگقلم -
 گواش -
 پالت رنگ -
 ظرف آب -

 ابزار کمك آموزشي

 
 2و  2پوستر 

 اهداف توانمند سازي

 های نقوش حاشيه، لچك و ترنجآميزی و پخش رنگرنگ

 آميزی حاشيهبندی و رنگروش و اصول رنگ

 قشهآميزی حاشيه نرنگ

 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز

 توضيح دادن
بندی و های مختلف رنگنمايش نمونه

 پخش رنگ نقوش حاشيه
 ارايه چندين نمونة شاخص، نظارت و كنترل

 نقد و بررسی
های حاشيه نقشه بر آميزی نمونهرنگ

 اساس دستورالعمل

  

 13فيلم 
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 كار عملکرد تحليل استاندارد

 نوبت اول:  : تاريخ ارزشيابی  شماره ملی  نوادگینام و نام خا

كد 

  حرفه :  حرفه
سطح 

 صالحيت
L1 

  استاندارد عملكرد كار:

رنگ آميزی نقشه فرش با رعايت اصول 

رنگ آميزی و با استفاده از وسايل رنگ 

 ایآميزی بر اساس ويژگی های منطقه
كد 

 وظيفه
 وظيفه: 32

نقشه كشی 

 فرش
 گروه كاری

نقاش 

 فرش نقشه

 كار: 3231 كد كار
رنگ آميزی 

 نقشه فرش

سطح 

 شايستگی
 دانش

 

 شرايط انجام كار : -1

 مكان: كارگاه نقشه كشی

 دقيقه 23زمان : 

 پالت رنگ، آب،  مواد )پودر( چربی زدا  از سطح كاغذ، طرح آماده رنگ آميزی،وسايل: رنگ، قلم مو

 شاخص های اصلی استاندارد عملكرد كار: - 2

چربی زدايی از سطح كاغذ با طرح مدادی ـ رنگ آميزی نقوش و زمينه   –ده سازی رنگ و پالت و قلم مو آما

پخش رنگ صحيح و رنگ آميزی با غلظت يكدست ـ تناسب رنگ  -بر اساس ويژگی قالی كاشان زمينه الكی

 اجزای نقوش و زمينه
 نمونه و نقشه كار:  -3

دوم لچك و پنج خانه از متن يك نقشه ذرع و نيم  زمينه الكی كاشان رنگ آميزی يك واگيره از حاشيه ـ يك 

 13با رجشمار 

ابزار ارزشيابی:  مشاهده مراحل رنگ آميزی نقوش و زمينه ـ  چك ليست ثبت كيفيت رنگ گذاری شامل   -1

 غلظت و يكدستی وتناسب رنگ نقوش و زمينه
 
 ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام كار: -2

 ، طرح آماده رنگ آميزی، پودر چربی زدا، رنگ و پالت و قلم مو، ظرف آبميز نور

 تكاليف كاری مرتبط در گروه كاری: -0

 (3232نقطه زنی نقشه فرش )
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 ارزشيابي كار

 نوبت اول  تاريخ ارزشيابی  شماره ملی  نام و نام خانوادگی
  استاندارد عملكرد كار: L1 :سطح صالحيت  حرفه :  :كد حرفه

آميزی نقشه فرش با رعايت اصول رنگ

-آميزی و با استفاده از وسايل رنگرنگ
 ایهای منطقهآميزی بر اساس ويژگی

  :گروه ارزشيابی كار نقشه كشی فرش وظيفه: 32 :كد وظيفه

 :كار 3231 :كد كار
رنگ آميزی نقشه 

 فرش
 دانش :سطح شايستگی

 

 مرا حل كار رديف
 شرايط عملكرد

 ..(.د، تجهيزات، زمان، مكان و)ابزار،موا
 نتايج ممكن

 استاندارد )شاخص ها/

 نمره دهی( داوری/
 نمره

1 
آماده كردن 

مقدمات رنگ 

 آميزی نقشه

 كارگاه نقشه كشی -1
 دقيقه 13 -2

 ،طرح آماده رنگ آميزی  -3

قلم مو،پالت رنگ، پودر ،رنگ

 چربی زدا

آماده سازی مقدمات رنگ آميزی -

 يی.و....چربی زدابطور كامل)

 اماده سازی وسايل اصلی -

 ناتوانی در آماده سازی مقدمات-

133% 3 

 2 %133تا  23 

 1 %23زير 

2 
رنگ آميزی 

 نقوش نقشه

 

 كارگاه نقشه كشی -1
 دقيقه 13ـ 2

 قلم مو،پالت رنگ،،رنگ  -3

 نقوشرنگ آميزی دقيق وكامل -

 رنگ اميزی نقوش اصلی بطور دقيق-

رنگ آميزی دقيق وكامل  ناتوانی در-

 نقوش

133% 3 

 2 %133تا  23 

 1 %23زير

3 
رنگ آميزی 

 زمينه نقشه

 كارگاه نقشه كشی -1
 دقيقه13 --2

 قلم مو،پالت رنگ،،رنگ  -3

رنگ آميزی دقيق  ويكدست  -

 وكامل زمينه، متاسب با  رنگ نقوش

رنگ آميزی زمينه متاسب با  رنگ  -

 تنقوش نه كامال يكدس

ناتوانی دررنگ آميزی دقيق -

ويكدست وكامل زمينه  متاسب با 

 نقوش

133% 3 

 
 %133تا 23
 

2 

 1 % 23زير 

شايستگی های غير فنی، 

ايمنی، بهداشت توجهات 

 زيست محيطی و نگرش

مسوليت 

 N72پذيری
 

مديريت 

 N63كيفيت
  00N 133%تفكر خالق

  %133تا  23از  

  %23زير 

 ارزشيابی كار )شايستگی انجام كار(
  بلی
  خير

 مراحلاز  همة  2معيار شايستگی انجام كار  : كسب حداقل نمره 

 از بخش شايستگی های غير فنی , ايمنی, بهداشت , توجهات زيست محيطی و نگرش  2كسب حداقل نمره  

 از مراحل كار 2كسب حداقل ميانگين
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 ارزشيابي نمون برگ

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها ستگينوع شاي

ي 
من

 اي
ي،

فن
ر 

غی
ي 

ها
ي 

تگ
س

شاي

ت 
س

زي
ت 

ها
وج

، ت
ت

اش
هد

و ب

ي
یط

مح
 

         ايمنی و بهداشت قلم موها 

         مسيوليت پذيری 

         مديريت مواد و تجهيزات 

         اطالعات آوری گرد و آوری جمع 

          

ها
ي 

تگ
س

شاي
ي

فن
ي 

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابی هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگی ها
         رنگ اميزی نقوش و پخش رنگ در متن

         ترتيب رنگ اميزی متن نقشه 

         رنگ اميزی نقوش و پخش رنگ در حاشيه 

         
          

كار
ی 

ها
ص 

اخ
 ش

         اراستفاده درست از قلم موها و ابز 

رنگ اميزی نقشه فرش با توجه به ترتيب  

 رنگی 

        

اشنايی كامل به اصول و ترتيب رنگی در  

 رنگ اميزی نقشه فرش

        

اشنايی با اجزای تشكيل دهنده نقشه فرش  

 و اجزای ان

        

          
           

          

   تذکر
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 جلسة يازدهم

 

 

 
 

 

 

  

 دوره كردن دروس مربوط به فصل و رفع اشكال هنرجويان 
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 فصل سوم

 جلسه دوازدهم

 

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 نقطه زنی نقشه فرش -

زنی در نقشة آشنايی با دورگيری و نقطه -

 فرش)دستی(

   مو برای رجشمارهای مختلفروش قطع زدن قلم -

زنی با انتخاب رنگ مناسب دورگيری و نقطه -

 توجه به اجزای نقشه 
 زنیو اصول و مراحل نقطهتشريح روش  -

 كاغذ شطرنجی نقشه طراحی شده
 طرح نقشه

 گواش - موی آبرنگقلم
 پالت رنگ
 ظرف آب

 زنیموی نقطهقلم
 كاتر

 كاغذ نقشة طراحی شده
 

 ابزار کمك آموزشي

 
 

 اهداف توانمند سازي

 زنیموی مناسب نقطههای قلمتشريح ويژگی

 ی مختلف كاغذ نقشهمو با رجشمارهاتشريح تناسب شماره قلم

 مو و بكارگيری صحيح كاترتوضيح چگونگی قطع زدن قلم 

 اصول ايمنی استفاده از ابزارهای تيز و برنده 

 مو برای رجشمارهای مختلفقطع زدن قلم

 هاتشريح تناسب رنگ نقوش با خطوط اطراف نقطه

 12و  11فيلم 



11 

 انتخاب رنگ متناسب دورگيری با توجه به رنگ اجزای نقشه
 زنیول و مراحل نقطهتشريح روش، اص

 استفاده بهينه از مواد و تجهيزات

 زنی)دورگيری( نقطه

 

 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز
 زنی و تشريح آنموی مناسب نقطهنشان دادن قلم

مو و تناسب های مختلف قلمنشان دادن شماره

 هركدام با رجشمارهای مختلف
يا نشان دادن مراحل مو نمايش فيلم قطع زدن قلم

 مو با كاترقطع زنی قلم
آميزی و تشريح نمايش چند نمونه نقشة رنگ

 ها و نقاط نقوشتناسب رنگ
 پرسش

 ارائه تمرين
تشريح چگونگی انتخاب رنگ بر اساس الگوی 

 كتاب همراه
نقطه زنی چند نمونه از اجزای نقشه در  

 رجشمارهای مختلف
ی و شت فردتشريح و كنترل چگونگی رعايت بهدا

 محيطی
تشريح و كنترل چگونگی استفاده بهينه از مواد و 

 تجهيزات در تمامی مراحل مختلف كار
 زنیكنترل و هدايت در انجام مراحل نقطه

 مشاهده
 شنيدن

 يادداشت برداری
 پاسخ به سواالت 

يت مو با كاتر و رعاتكرار و تقليد قطع قلم

 نكات ايمنی
همراه  ها از الگوی كتابانتخاب رنگ 

 برای تمرين
 زنی و انجام تمرينتقليد و تكرار نقطه

شنيدن و رعايت تمامی نكات بهداشتی 

 در استفاده از رنگ و وسايل
بكارگيری صحيح و به اندازة مواد و 

 تجهيزات در مراحل مختلف
دار در های خالقانه هدفبكارگيری روش

 زنیتمامی مراحل كار نقطه
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دقيقه زمان  3 تا 2در يك وضعيت راحت بنشينيد يا بايستيد. اين ورزش فقط  -1

 می برد.

سانتی متری در مقابل تان بگيريد و به آن خيره  22انگشت شست را در فاصله  -2

 شويد.

متری در روبرويتان قرار دارد، متمركز يا  0تا  3 حاال به چيز ديگری كه در فاصله  -3

 خيره شويد.

در  هرا بين انگشت شست و شیء ك با هر نفس عميقی كه می كشيد، تمركزتان  -1

 جا به جا كنيد.. متری روبرويتان قرار دارد  0تا  3

 .زووم كردن5

 

ايمني و 
 بهداشت:
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 بيارزشيا برگنمون

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ي
فن

ر 
غی

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

ت  ،
ها

وج
، ت

ت
اش

هد
و ب

ي 
من

اي

ي
یط

مح
ت 

س
زي

 

         مسئوليت پذيری 

         مديريت مواد و تجهيزات

         رعايت اصول ايمنی و بهداشت مواد و تجهيزات

          

         

ي ف
ها

ي 
تگ

س
شاي

ي
ن

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

شنايی با دورگيری و نقطه زنی در نقشه آ

 فرش

        

         روش قطع زدن قلم مو

         انتخاب رنگ مناسب دورگيری و نقطه زنی

     انجام مراحل نقطه زنی

     شناخت رنگ های مناسب برای نقطه 

     
          
          

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 

         دورگيری كردن صحيح و كامل  

تسلط كامل به عمل قطع زدن قلم مو با توجه  

 به رجشمار

        

         ميزی صحيح آرنگ  

نقطه زنی صحيح و بدون غلط نقوش با رعايت  

 نآاصول 

        

          
          

   ذکرت
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 جلسة سيزدهم

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 نقطه زنی نقشه فرش

زنی در نقشة آشنايی با دورگيری و نقطه -

 فرش)دستی(

مو برای رجشمارهای روش قطع زدن قلم -

 مختلف  

 زنیانتخاب رنگ مناسب دورگيری و نقطه -

با توجه به اجزای نقشه )خطوط مستقيم، 

   های ساده(ها و برگلها و گحميل

 كاغذ شطرنجی نقشه طراحی شده
 طرح نقشه

 موی آبرنگقلم
 گواش

 پالت رنگ
 ظرف آب

 زنیموی نقطهقلم
 كاتر

 كاغذ نقشة طراحی شده

 

 ابزار کمك آموزشي

 ندارد

 اهداف توانمندسازي
 زنیموی مناسب نقطههای قلمتشريح ويژگی

 مختلف كاغذ نقشهمو با رجشمارهای تشريح تناسب شماره قلم

 مو و بكارگيری صحيح كاترتوضيح چگونگی قطع زدن قلم 

 اصول ايمنی استفاده از ابزارهای تيز و برنده 

 مو برای رجشمارهای مختلفقطع زدن قلم

 هاتشريح تناسب رنگ نقوش با خطوط اطراف نقطه

ها و يلانتخاب رنگ متناسب دورگيری با توجه به رنگ اجزای نقشه)خطوط مستقيم، حم

 های ساده(ها و برگگل



14 

 

 نمونه نقطه کردن برگها و گلهاي ساده :

  

  

  
 



 اي فرش )راهنماي هنرآموز(        ايانهکشي دستي و رنقشه

15 

 
  



16 

 

 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز
 زنی و تشريح آنموی مناسب نقطهنشان دادن قلم

مو و تناسب هركدام با های مختلف قلمنشان دادن شماره

 رجشمارهای مختلف
مو يا نشان دادن مراحل قطع زنی م قطع زدن قلمنمايش فيل

 مو با كاترقلم
ا هآميزی و تشريح تناسب رنگنمايش چند نمونه نقشة رنگ

 و نقاط نقوش
 پرسش

 ارائه تمرين
 تشريح چگونگی انتخاب رنگ بر اساس الگوی كتاب همراه

نقطه زنی چند نمونه از اجزای نقشه در رجشمارهای  

 مختلف
 چگونگی رعايت بهداشت فردی و محيطیتشريح و كنترل 

تشريح و كنترل چگونگی استفاده بهينه از مواد و تجهيزات 

 در تمامی مراحل مختلف كار
 زنیكنترل و هدايت در انجام مراحل نقطه

 مشاهده
 شنيدن

 يادداشت برداری
 پاسخ به سواالت 

مو با كاتر و رعايت نكات تكرار و تقليد قطع قلم

 ايمنی
 ها از الگوی كتاب همراه برای تمرينانتخاب رنگ 

 زنی و انجام تمرينتقليد و تكرار نقطه

شنيدن و رعايت تمامی نكات بهداشتی در استفاده 

 از رنگ و وسايل
بكارگيری صحيح و به اندازة مواد و تجهيزات در 

 مراحل مختلف
دار در تمامی های خالقانه هدفبكارگيری روش

 زنیمراحل كار نقطه
 

 

  



 اي فرش )راهنماي هنرآموز(        ايانهکشي دستي و رنقشه

17 

 سه چهاردهمجل
 

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز

 کاغذ شطرنجي نقشه طراحي شده

 طرح نقشه

 موي آبرنگقلم

 گواش

 پالت رنگ

 ظرف آب

 زنيموي نقطهقلم

 کاتر

 کاغذ نقشة طراحي شده

 اهداف توانمند سازي

 زنیموی مناسب نقطههای قلمتشريح ويژگی

 اغذ نقشهمو با رجشمارهای مختلف كتشريح تناسب شماره قلم

 مو و بكارگيری صحيح كاترتوضيح چگونگی قطع زدن قلم 

 اصول ايمنی استفاده از ابزارهای تيز و برنده 

 مو برای رجشمارهای مختلفقطع زدن قلم

 هاتشريح تناسب رنگ نقوش با خطوط اطراف نقطه

 های پيچيدةها و برگ)گلانتخاب رنگ متناسب دورگيری با توجه به رنگ اجزای نقشه

 های تركيبی(شاه عباسی و گل

  



18 

 

 های پيچيده نقطه شده :ها و گلنمونه برگ
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912 
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 دست ها و انگشتان شنرم

انگشت ها را مقابل خود قرار دهيد و به صورت 

 ثانيه مشت و سپس بازكنيد 13تا  2مداوم برای 

 

 

انگشت شصت خود را حول محوری چرخش دهيد.  

 3ثانيه و  13تا  2اين كار را برای  مطابق شكل زير

 .بار انجام دهيد 2تا 
 

 

كف دست هايتان را به هم فشار دهيد و سعی كنيد 

 با دست مخالف، بر دست ديگر نيرو وارد كنيد

 
 

با استفاده از يكی از دستان، دست مخالف را بگيريد 

و به آرامی خم كنيد.همين عمل را در جهت 

جام دهيد تا احساس مخالف، يعنی رو به باال ان

 كشش بيشتری كنيد

 

 

 

 
  

ايمني و 
 بهداشت:
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 جلسةپانزدهم

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 نقطه زنی نقشه فرش -

 زنی در نقشة فرش)دستی(آشنايی با دورگيری و نقطه -

  مو برای رجشمارهای مختلفروش قطع زدن قلم -

ه بزنی با توجه انتخاب رنگ مناسب دورگيری و نقطه -

 اجزای نقشه )اسليمی و بندهای اسليمی(

 كاغذ شطرنجی نقشه طراحی شده
 طرح نقشه

 موی آبرنگقلم
 گواش

 پالت رنگ
 ظرف آب

 زنیموی نقطهقلم
 كاتر

 كاغذ نقشة طراحی شده

 

 اهداف توانمند سازي

 زنیموی مناسب نقطههای قلمتشريح ويژگی

 كاغذ نقشهمو با رجشمارهای مختلف تشريح تناسب شماره قلم

 مو و بكارگيری صحيح كاترتوضيح چگونگی قطع زدن قلم 

 اصول ايمنی استفاده از ابزارهای تيز و برنده 

 مو برای رجشمارهای مختلفقطع زدن قلم

 هاتشريح تناسب رنگ نقوش با خطوط اطراف نقطه

 ی(م)اسليمی و بندهای اسليانتخاب رنگ متناسب دورگيری با توجه به رنگ اجزای نقشه 
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 نمونه اسليمی و بند اسليمی نقطه شده :
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991 
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 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز

 زنی و تشريح آنموی مناسب نقطهنشان دادن قلم
مو و تناسب هركدام با های مختلف قلمنشان دادن شماره

 رجشمارهای مختلف
 مراحل قطع زنی مو يا نشان دادننمايش فيلم قطع زدن قلم

 مو با كاترقلم
ا هآميزی و تشريح تناسب رنگنمايش چند نمونه نقشة رنگ

 و نقاط نقوش
 پرسش

 ارائه تمرين
 تشريح چگونگی انتخاب رنگ بر اساس الگوی كتاب همراه

نقطه زنی چند نمونه از اجزای نقشه در رجشمارهای  

 مختلف

 مشاهده
 شنيدن

 يادداشت برداری
 پاسخ به سواالت 

مو با كاتر و رعايت نكات تكرار و تقليد قطع قلم

 ايمنی
 ها از الگوی كتاب همراه برای تمرينانتخاب رنگ 
 زنی و انجام تمرينتقليد و تكرار نقطه-
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 ارزشيابينمون برگ 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ي
فن

ر 
غی

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

، 

ت
اش

هد
و ب

ي 
من

اي
، 

جه
تو

ت 
ا

ي
یط

مح
ت 

س
زي

 

         مديريت مواد و تجهيزات 

         مسئوليت پذيری 

          
          
          

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابی هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگی ها
اشنايی با دورگيری و نقطه زنی در نقشه  

 فرش
        

         روش قطع زدن قلم مو  

         انتخاب رنگ مناسب دورگيری و نقطه زنی 

         تشريح روش اصول و مراحل نقطه زنی 

          

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 

رنگ های مناسب برای  انتخاب و بكارگيری

 نقطه و دورگيری كردن
        

تسلط كامل به عمل قطع زدن قلم مو با  

 توجه به رجشمار
        

نقطه زنی  صحيح و كامل انواع اسليمی ها  

 و بندهای اسليمی ها
        

          
          

   تذکر
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 جلسة شانزدهم  

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 نقطه زنی نقشه فرش -

زنی در نقشة آشنايی با دورگيری و نقطه -

 فرش)دستی(

رهای مو برای رجشماروش قطع زدن قلم -

   مختلف

ا زنی بانتخاب رنگ مناسب دورگيری و نقطه -

 توجه به اجزای نقشه )لچك ترنج(

 كاغذ شطرنجی نقشه طراحی شده -
 طرح نقشه -
 موی آبرنگقلم -
 گواش -
 پالت رنگ -
 ظرف آب -
 زنیموی نقطهقلم -
 كاتر -
 كاغذ نقشة طراحی شده -

 

 اهداف توانمند سازي

 زنیموی مناسب نقطههای قلمتشريح ويژگی

 مو با رجشمارهای مختلف كاغذ نقشهتشريح تناسب شماره قلم

 مو و بكارگيری صحيح كاترتوضيح چگونگی قطع زدن قلم 

 اصول ايمنی استفاده از ابزارهای تيز و برنده 

 مو برای رجشمارهای مختلفقطع زدن قلم

 هاتشريح تناسب رنگ نقوش با خطوط اطراف نقطه

 توجه به رنگ اجزای نقشه )لچك ترنج( انتخاب رنگ متناسب دورگيری با
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 نمونه نقشه فرش لچك ترنج نقطه شده :
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998 

 



 اي فرش )راهنماي هنرآموز(        ايانهکشي دستي و رنقشه

991 

 

 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز

 زنی و تشريح آنموی مناسب نقطهنشان دادن قلم
مو و تناسب هركدام با های مختلف قلمنشان دادن شماره

 رجشمارهای مختلف
و ممو يا نشان دادن مراحل قطع زنی قلمن قلمنمايش فيلم قطع زد

 با كاتر
و  هاآميزی و تشريح تناسب رنگنمايش چند نمونه نقشة رنگ

 نقاط نقوش
 پرسش

 ارائه تمرين
 تشريح چگونگی انتخاب رنگ بر اساس الگوی كتاب همراه

 نقطه زنی چند نمونه از اجزای نقشه در رجشمارهای مختلف 

 مشاهده
 شنيدن

 رداریيادداشت ب
 پاسخ به سواالت 

مو با كاتر و رعايت نكات تكرار و تقليد قطع قلم

 ايمنی
 ها از الگوی كتاب همراه برای تمرينانتخاب رنگ 

 زنی و انجام تمرينتقليد و تكرار نقطه
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 ارزشيابينمون برگ 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ي
فن

ر 
غی

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

، 

 
ت

اش
هد

و ب
ي 

من
اي

، 
ت 

ها
وج

ت ي
یط

مح
ت 

س
زي

 

         مديريت مواد و تجهيزات 

         مسئوليت پذيری 

          
          
          

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

         شنايی با دورگيری و نقطه زنی در نقشه فرشآ
         قطع زدن قلم مو  روش 

         انتخاب رنگ مناسب دورگيری و نقطه زنی 

         تشريح روش اصول و مراحل نقطه زنی 
          

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 

رنگ های مناسب انتخاب و بكارگيری صحيح 

 برای نقطه و دورگيری كردن

        

ه جتسلط كامل به عمل قطع زدن قلم مو با تو 

 به رجشمار

        

         ميزی صحيح و دقيق نقشه فرشآرنگ 
نقطه زنی كامل و دقيق نقشه ی لچك و ترنج  

 نقشه بدون غلط

        

          
          
          

   تذکر
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 جلسة هفدهم
 

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 نقطه زنی نقشه فرش -

زنی در نقشة ی با دورگيری و نقطهآشناي -

 فرش)دستی(

  مو برای رجشمارهای مختلفروش قطع زدن قلم -

ه زنی با توجانتخاب رنگ مناسب دورگيری و نقطه -

 به اجزای كامل نقشه كامل

 كاغذ شطرنجی نقشه طراحی شده
 طرح نقشه

 موی آبرنگقلم
 گواش

 پالت رنگ
 ظرف آب

 زنیموی نقطهقلم
 كاتر

 ة طراحی شدهكاغذ نقش

 

 اهداف توانمند سازي

 زنیموی مناسب نقطههای قلمتشريح ويژگی

 مو با رجشمارهای مختلف كاغذ نقشهتشريح تناسب شماره قلم

 مو و بكارگيری صحيح كاترتوضيح چگونگی قطع زدن قلم 

 اصول ايمنی استفاده از ابزارهای تيز و برنده 

 مو برای رجشمارهای مختلفقطع زدن قلم

 هاتشريح تناسب رنگ نقوش با خطوط اطراف نقطه

 انتخاب رنگ متناسب دورگيری با توجه به رنگ اجزای نقشه كامل فرش
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 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز

 زنی و تشريح آنموی مناسب نقطهنشان دادن قلم
مو و تناسب هركدام های مختلف قلمنشان دادن شماره

 رهای مختلفبا رجشما
مو يا نشان دادن مراحل قطع نمايش فيلم قطع زدن قلم

 مو با كاترزنی قلم
آميزی و تشريح تناسب نمايش چند نمونه نقشة رنگ

 ها و نقاط نقوشرنگ
 پرسش

 ارائه تمرين
تشريح چگونگی انتخاب رنگ بر اساس الگوی كتاب 

 همراه
 نقطه زنی چند نمونه از نقوش در رجشمارهای مختلف 

 مشاهده
 شنيدن

 يادداشت برداری
 پاسخ به سواالت 

مو با كاتر و رعايت تكرار و تقليد قطع قلم

 نكات ايمنی
ها از الگوی كتاب همراه برای انتخاب رنگ 

 تمرين
 زنی و انجام تمرينتقليد و تكرار نقطه
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 كار عملکرد استاندارد تحليل

 نوبت اول: : تاريخ ارزشيابی  شماره ملی  نام و نام خانوادگی

  حرفه :  :كد حرفه
سطح 

 :صالحيت
L1 

 استاندارد عملكرد كار:  
ها با  نقطه زنی)دورگيری( نقوش وگل

 ده ازرعايت اصول نقطه زنی وبا استفا

 رنگهای متناسب با يگديگر  

كد 

 :وظيفه
 وظيفه: 32

نقشه كشی 

 فرش

گروه 

  :كاری

 كار: 3232 :كد كار
نقطه زنی 

 نقشه فرش

سطح 

 :تگیشايس
 دانش

 

 شرايط انجام كار :-1

 مكان:كارگاه نقشه كشی

 دقيقه 03زمان :

 طرح رنگ آميزی شده بدون نقطه ،پالت رنگ، آب،قلم مو ،رنگ وسايل:

 شاخص های اصلی استاندارد عملكرد كار: - 2

  نقطه زنی -هادور گيری)نقطه زنی( نقوش با  قلمی با قطر مناسب با خانه –آماده سازی رنگ وپالت وقلم مو 

پر كردن خانه های شطرنجی  -خطوط دور نقوش بارنگی متناسب با رنگ زمينه نقشها وهمچنين رنگ متن  

 خطوط نقش ها  بدون بيرون زدگی و نقص وشكست خطوط

 نمونه و نقشه كار:-3

 13نقطه زنی(  نقوش و بندهای موجود در  يگ واگيره از حاشيه طرح  ذرع ونيم رجشمار )دور گيری

ـ  چك ليست ثبت كيفيت نقطه زنی شامل  يكدستی  -1 ابزار ارزشيابی: مشاهده مراحل نقطه زنی نقوش و بندها 

 دور( نقوش با رنگ زمينه نقش ومتن.)تناسب رنگ نقطه  ،عدم تداخل  نقطه های  نقوش ،نقطه ها

 ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام كار: -2

 طرح رنگ آميزی شده بدون نقطه  ،رنگ، آبپالت ،قلم مو ،ميز نقشه كشی،رنگ

 تكاليف كاری مرتبط در گروه كاری: -0

 (3231رنگ آميزی نقشه فرش )كد
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 ارزشيابي كار
 نوبت اول  تاريخ ارزشيابی  شماره ملی  نام و نام خانوادگی

 استاندارد عملكرد كار:  L1 :سطح صالحيت  حرفه :  :كد حرفه

لها با نقطه زنی)دورگيری( نقوش وگ

رعايت اصول نقطه زنی وبا استفاده از 

 رنگهای متناسب با يگديگر

  :گروه ارزشيابی كار نقشه كشی فرش وظيفه: 32 :كد وظيفه

 :كار 3232 :كد كار
نقطه زنی نقشه 

 فرش
 دانش :سطح شايستگی

 

 مرا حل كار رديف
 شرايط عملكرد

 )ابزار،مواد، تجهيزات، زمان، مكان و...(
 كننتايج مم

 استاندارد )شاخص ها/

 نمره دهی( داوری/
 نمره

1 
آماده كردن 

وسايل نقطه 

 دورگيری()زنی

 كارگاه نقشه كشی -1
 دقيقه 13 -2

 ،نقشه آماده نقطه  -3

 قلم مو ی نقطه زنی، ،رنگ

 پالت رنگ

 آماده سازی وسايل بطور كامل-

ناتوانی در آماده سازی  وسايل -

 و  قلم موی نقطه زن

133% 3 

 ------- 2 

 1 %133زير 

2 
های انتخاب رنگ

 )دورگيری(

 كارگاه نقشه كشی -1
 دقيقه13ـ 2

 پالت رنگ،رنگ  -3

 انتخاب رنگ مناسب دور نقوش-

ناتوانی در انتخاب  رنگ دور  -

 نقوش

133% 3 

 ------ 2 

 1 %133زير 

3 

دور )نقطه زنی

 گيری( نقوش
 كارگاه نقشه كشی -1
 دقيقه13 --2

رنگ، قلم مو نقطه زنی،   -3

 پالت رنگ، ميز و..

نقطه زنی همه نقوش بطور  -

 كامل بدون بيرون زدگی

 

نقطه زنی نقوش بطور ناقص  و -

 ناخوانا

133% 3 

 -- 2 

 1 %133زير 

شايستگی های غير فنی, 

ايمنی, بهداشت, توجهات 

 زيست محيطی و نگرش

مديريت 

( 03Nكيفيت)

ت مواد مديري

 00Nتجهيزات

مسوليت 

 (12Nپذيری)
  12N- 133%تفكر خالق

 --  

  %133زير 

 ارزشيابی كار )شايستگی انجام كار(
 بلی 
 خير 

 مراحلاز  همة  3معيار شايستگی انجام كار  : كسب حداقل نمره 

 هات زيست محيطی و نگرش از بخش شايستگی های غير فنی , ايمنی, بهداشت , توج 2كسب حداقل نمره  

 از مراحل كار 3 كسب حداقل ميانگين
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 ارزشيابي نمون برگ

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ر 
غی

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي ي

فن
، 

ت
اش

هد
و ب

ي 
من

اي
ي ،

یط
مح

ت 
س

زي
ت 

ها
وج

ت
 

         مسئوليت پذيری 
         مديريت مواد و تجهيزات

          
          
          

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابی هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگی ها
اشنايی با دورگيری و نقطه زنی در نقشه 

 فرش

        

         روش قطع زدن قلم مو
         انتخاب رنگ مناسب دورگيری و نقطه زنی

         تشريح روش اصول و مراحل نقطه زنی
          

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 

انتخاب و بكارگيری رنگ های مناسب برای 

 نقطه و دورگيری كردن

        

تسلط كامل به عمل قطع زدن قلم مو با 

 توجه به رجشمار

        

         نقطه زنی صحيح و كامل يك نقشه كامل
          
          
          
          

   تذکر
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 جلسة هجدهم

 
 

 

 

  

 دوره كردن دروس مربوط به فصل و رفع اشكال هنرجويان 
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 جلسه نوزدهم

 

 
 

 

 

  

 زمون ميان ترمآبرگزاری 
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 مفصل چهار

 جلسه بيستم

 

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 ای فرشكشی رايانهنقشه
 آشنايی با اصطالحات كامپيوتری 

 مفهوم فولدر
 كشی فرشنرم افزارهای نقشه

 افزار فتوشاپكشی فرش با نرمهای نقشهروش -

   ورچين كردن نقشهنسخه  -

 های شطرنجی در نقشة اصلیمحاسبه تعداد خانه -

 رايانه
 افزار فتوشاپنرم

 ای فرشهای رايانهنمونه نقشه
 ميز رايانه

 صندلی
 
 

 

 ابزار کمك آموزشي

 
 13پوستر 

 اهداف توانمندسازي

 ای فرشكشی رايانهشناخت كلی نسبت به نقشه

 آشنايی با كامپيوتر و اصطالحات آن

 شناخت مفهوم فولدر

 كشی فرشافزارهای مناسب برای نقشهآشنايی با نرم 

 افزار فتوشاپكشی فرش با نرمهای نقشهآشنايی با روش

 ورچين كردن نقشهانجام مراحل نسخه 

  های شطرنجی در نقشة اصلیانجام محاسبه تعداد خانه 

 11و  10فيلم 
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 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز

 دادنتوضيح 
 پرسش و پاسخ

 نظارت و راهنمايی
 نشان دادن

 انجام كار با رايانه
 راهنمايی و نظارت

 توضيحات الزم
 نمايش كار با رايانه

 

 شنيدن
 مشاهده

 يادداشت كردن
 پرسش و پاسخ

 انجام كار با رايانه
 شنيدن

 مشاهده كردن
 يادداشت برداری

 پرسش و پاسخ 
 تمرين

 دانش افزايي

 فتوشاپ افزار فرش برای نرم نقشه صفحه ابعاد محاسبه: هدف

افزار فتوشاپ همانند كشی فرش در نرمروش محاسبه ابعاد و اندازة صفحات برای نقشه

ی كششود.  محاسباتی كه در نقشهكشی دستی انجام میمحاسباتی است كه در نقشه

ه ك كشی است. همانطورشود با هدف تشخيص و تعيين شمارة كاغذ نقشهدستی انجام می

های كشی دارای خطوط شطرنجی است و اندازه خانهدانيد سطح كاغذهای نقشهمی

های كوچكتری هستند و برخی شطرنجی هر كاغذ متفاوت است. بعضی كاغذها دارای خانه

های بزرگتری هستند كه انتخاب كاغذ شطرنجی بستگی به تراكم بافت و دارای خانه

های فرش قبل از طراحان و نقاشان نقشه رجشمار فرش خواهد داشت. به همين علت

ايی هدهند كه نتيجة آن تعيين تعداد گرهانتخاب كاغذ شطرنجی، محاسباتی را انجام می
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های است كه برای بافت فرش در عرض و طول آن زده خواهد شد. براساس تعداد گره

 توان نوع كاغذ شطرنجی را تعيين كرد.مشخص شده در عرض يا طول فرش می

-كشی با فتوشاپ هم اين محاسبات ضروری است؛ زيرا صفحات ديجيتالی در نرمنقشهدر 

وند، شافزار فتوشاپ نيز به صورت شطرنجی هستند. هرچند خطوط شطرنجی آن ديده نمی

ا هدهندة اين صفحات به صورت مربع است. هر كدام از اين مربعاما كوچكترين جزء تشكيل

دهنده های تشكيلتعيين اندازة صفحه و اندازة پيكسل نامند. پس برایرا يك پيكسل می

 اين صفحات، انجام محاسبات تعيين رجشمار ضروری است.

 

 : 9جواب تمرين 

 سانتيمتر: به طول و عرض فرش تبديل ابعاد -

 (فرش عرض اندازه)  متر1×  133 = سانتيمتر133

 (فرش طول اندازه) متر2/1×  133 = سانتيمتر123

 

 ذرعی در طول و عرض فرش: رهگ محاسبه تعداد -

سانتيمتر استفاده  2/0باف است كه برای محاسبه گره ذرعی از واحد نوع نقشه فارسی

 شود.می

  331 ÷ 2/0 = 32/12 ذرعی گره 32/12در عرض فرش 

   123 ÷ 2/0= 23  ذرعی گره 23در طول فرش   

 

 فرش: و عرض طول در گره محاسبه تعداد -

 است. پس: 33رجشمار فرش 

 فرش عرض ذرعی گره  32/12×  33=  21/231

 فرش طول ذرعی گره  23×  33= 122 
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توجه داشته باشيد كه در اين مرحله چنانچه حاصل ضرب بدست آمده دارای عدد اعشاری 

 2/3گيريم. اما اگر در نظر می صفررا باشند، آن 2/3باشد، چنانچه عدد اعشاری كوچكتر از 

كنيم. در نتيجه عدد در نظر گرفته و به عدد اصلی اضافه می 1و بزرگتر باشد، آن را عدد 

كنيم. ضمناً گرد كردن اعداد مربوط به تبديل می 232را گرد كرده و به عدد  21/231

مرحله محاسبه رجشمار به بعد خواهد بود و در مراحل قبل از آن اعداد با اعشار آن ذكر و 

 ند.شودر محاسبات بعد به همان شكل استفاده می

 نقشه يك چهارم : و عرض طول در گره محاسبه تعداد -

های محرابی هم در يك دوم چون نقشه مورد نظر دارای طرح محرابی است و طرح نقشه

شوند، لذا ابعاد نقشه آن به صورت يك دوم عرضی محاسبه سازی میطولی فرش قرينه

 خواهد بود. شود اما طول آن ثابتخواهد شد. يعنی عرض نقشه تقسيم بر دو می

 
  232÷  2=  ( نقشه دوم عرض يك در) گره 221

افزار كه چنانچه بخواهيم در نرم ،گره 122در  221در نتيجه ابعاد نقشه برابر است با: 

 221ای برای اجرای اين نقشه بسازيم بايد طول و عرض آن صفحه برابر با فتوشاپ صفحه

 پيكسل باشد. 122پيكسل در 

 

باف تعيين شده است، لذا برای محاسبه ر اين تمرين نقشه قالی تركی: د2تمرين شماره  

بايد استفاده شود و طرح نقشه نيز شكارگاه سانتيمتر می 1رجشمار از واحد گره ذرعی 

های ذرعی با عدد است، پس نقشه به صورت سرتاسری است و حاصلضرب تعداد گره

كه بايد در فتوشاپ ايجاد شود برابر  ایرجشمار پاسخ نهايی خواهد بود. يعنی ابعاد صفحه

 پيكسل 2221در  2113است با:  

بر عهده هنرآموز گذاشته شده است. در اين  1و  3طراحی مسئله برای تمرينات شماره 

هايی را مد نظر قرار دهيد كه با قاليبافی منطقه محل سكونت تمرينات ابعاد و رجشمار قالی

 هنرجويان تطابق داشته باشد.
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 : فني غیر هاي گيشايست

 رعايت ارگونومی بدن  -

 تعهد اخالقی و حساسيت در انجام تمرينات  -

 

 
  

 .بايد مورد توجه قرار داداز جمله نكاتی است كه  رعايت ارگونومی بدن

 رعايت فاصله استاندارد چشم از مانيتور 

 

ايمنی و 
 بهداشت:
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 ارزشيابي نمون برگ

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ي
فن

ر 
غی

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

، 

ت
اش

هد
و ب

ي 
من

اي
، 

ت 
ها

وج
ت ي
یط

مح
ت 

س
زي

 

         مسئوليت پذيری 
         اتمديريت مواد و تجهيز 
         زمان مديريت 
         خالق تفكر 

         آوری گرد و آوری جمع اطالعات
     رعايت اصول ارگونومی

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

         آشنايی با اصطالحات رايانه 
          كشی فرشرای نقشهافزارهای مناسب بشناخت نرم

         تعريف مفهوم پيكسل فايل و فولدر،،رزولوشن،فرمت
         شناخت نرم افزار رجينه 
         كار با نرم افزار رجينه 

     انجام مراحل نسخه ورچين كردن نقشه
     محاسبه تعداد خانه های شطرنجی در نقشه

     انجام تمرين
كار

ی 
ها

ص 
اخ

ش
 

         شناخت دقيق اصطالحات رايانه  و تعريف صحيح آنها
         شناخت نرم افزار های نقشه كشی  

         نسخه ورچين كردن انجام صحيح
محاسبه درست تعداد خانه های شطرنجی در نقشه  

 اصلی
        

         انجام صحيح كار با نرو افزار رجينه 
         حاسبه صحيح تعداد خانه های شطرنجی در نقشهم
         انجام صحيح تمرين ها و محاسبه ها 

   تذکر
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 جلسة بيست و يکم

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 افزار فتوشاپايجاد صفحه سفيد در نرم-

و تنظيم ابعاد و اندازه  newروش استفاده از پنجره -

 ورد درخواستبرای صفحة م

تنظيمات و ترتيب ورود اطالعات برای درخواست -

 newصفحة جديد در پنجرة 
متر)مقياس تنظيم اندازة صفحه با مقياس سانتی-

 (resizeكردن نقشه يا 

 ذخيره سازی فايل در حافظة رايانه-

 رايانه و متعلقات
 افزار فتوشاپنرم

 ميز رايانه
 صندلی

 

 ابزار کمك آموزشي

 ندارد

 ف توانمند سازي اهدا

 افزار فتوشاپكاركردن با نرم

 افزار فتوشاپايجاد صفحه سفيد در نرم

و  تنظيم ابعاد و اندازه برای صفحه مورد درخواست در برنامه  newاستفاده از پنجره 

 فتوشاپ

 فتوشاپ newورود اطالعات برای صفحه جديد در پنجرة  

 فتوشاپ resizeاس برنامه متر بر استنظيم اندازة صفحه با مقياس سانتی

 سازی فايل در حافظة رايانهذخيره 
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 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز

 توضيح دادن راهنمايی و نظارت
 نمايش كار با رايانه

 پرسش و پاسخ
 برگ ارزشيابیتكميل نمون

 شنيدن
 مشاهده كردن

 برداریيادداشت
 پرسش و پاسخ

 ستورالعملانجام مراحل كار طبق د

 

 
  

 .بايد مورد توجه قرار داداز جمله نكاتی است كه  رعايت ارگونومی بدن

 استاندارد چشم از مانيتور رعايت فاصله 

د از هر يك ساعت در طول استفاده از رايانه پنج دقيقه استراحت كنيد تا عضالت بع

 كنند ساعد كمتر احساس خستگی

 

ايمنی و 
 بهداشت:
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 نمون برگ ارزشيابي
 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ي
فن

ر 
غی

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

، 

ت
اش

هد
و ب

ي 
من

اي
، 

ت 
ها

وج
ت ي
یط

مح
ت 

س
زي

 

         زمان مديريت

         پروژه ها و كارها مديريت

         كيفيت مديريت

         رعايت اصول ارگونومی

          

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

ايجاد صفحه سفيد در نرم افزار  

 فتوشاپ

        

وتنظيم  new روش استفاده از پنجره

 ابعاد و اندازه

        

تنظيمات و ترتيب ورود اطالعات در 

 صفحه جديد

        

فحه با مقياس تنظيم اندازه ص

 مترسانتی

        

         ذخيره سازی فايل در حافظه رايانه

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 

         كار با منوی نرم افزار فتوشاپ 

تنظيم صحيح اندازه صفحه با 

 مقياس سانتی متر

        

         ذخيره سازی صحيح فايل
          

          

          

   تذکر
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 جلسة بيست و دوم
 

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 انتخاب مداد از درون جعبه ابزار -

 تنظيم و تعيين ضخامت نوک مداد-

معرفی پالت رنگ و روش انتخاب رنگ و -

 تركيب رنگ

 انتخاب رنگ -

های باريك و مشخص كردن محل حاشيه -

 حاشية پهن روی صفحه نقشه

 ترايانه و متعلقا
 افزار فتوشاپنرم

 ميز رايانه
 صندلی

 ابزار کمك آموزشي

 ندارد

 اهداف توانمندسازي

 انتخاب مداد از درون جعبه ابزار فتوشاپ

 تنظيم ضخامت نوک مداد

 معرفی پالت رنگ و چگونگی انتخاب رنگ و تركيب آن 

 های باريك و پهن روی صفحة نقشه در برنامه فتوشاپمشخص نمودن جايگاه حاشيه
 

 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز

 توضيح دادن
 راهنمايی و نظارت
 نمايش كار با رايانه

 پرسش و پاسخ
 تكميل چك ليست ارزشيابی

 شنيدن
 مشاهده كردن

 يادداشت برداری
 پرسش و پاسخ

 انجام مراحل كار طبق دستور العمل
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 ارزشيابي نمون برگ

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 اعناوين شايستگي ه نوع شايستگي

ي
فن

یر
 غ

ي
ها

ي 
تگ

س
شاي

، 

ت
اش

هد
و ب

ي 
من

اي
، 

ت 
ها

وج
ت ي
یط

مح
ت 

س
زي

 

         مسئوليت پذيری 

         زمان مديريت 

         خالق تفكر 

         رعايت اصول ارگونومی 

          

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 نرجوخود ارزيابي ه 1 2 3 عناوين شايستگي ها

         انتخاب مداد از درون جعبه ابزار 

تنظيم و تعيين ضخامت نوک  

 مداد

        

          شناخت چگونگی انتخاب رنگ 

مشخص كردن محل حاشيه های 

  پهن و باريك روی صفحه نقشه

        

          
كار

ی 
ها

ص 
اخ

ش
 

         شناخت كامل نوار ابزار 

         ده درست از نوار ابزار استفا 

تشخيص صحيح محل حاشيه های 

  پهن و باريك روی صفحه نقشه

        

          
          
          
          

   تذکر
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 جلسة بيست و سوم

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 روش انتخاب رنگ برای ظروف رنگ-

 ه روی صفحهتعيين محل حاشي-

 ترسيم ميل )حميل( -

 (eraserكن)ابزار پاک

 Eكليد ميانبر :-
 ( در نوار تنظيماتeraserكن)تنظيم ابزار پاک-

اصالح خطا و اشتباهات با استفاده از پالت -

 (historyثبت تاريخچه)

 استفاده از كليدهای ميانبر-

 رايانه و متعلقات
 نمونة نقشه اصلی فرش

 افزار فتوشاپنرم

 

 ابزار کمك آموزشي

 ندارد

 اهداف توانمند سازي
 انتخاب رنگ مناسب برای ظروف رنگ و تعيين محل حاشيه روی صفحه در برنامه فتوشاپ

 ترسيم ميل

  "كنپاک"آشنايی با عملكرد ابزار 

  Eكليد ميانبر:

 كندر نوار تنظيماتتنظيم ابزار پاک

 ريخچه اصالح خطاهای پيش آمده با استفاده از پالت ثبت تا

 به كارگيری كليدهای ميانبر در نرم افزار فتوشاپ 
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 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز

 توضيح دادن
 راهنمايی و نظارت
 نمايش كار با رايانه

 پرسش و پاسخ
 تكميل چك ليست ارزشيابی

 شنيدن
 مشاهده كردن

 يادداشت برداری
 پرسش و پاسخ

 رالعملانجام مراحل كار طبق دستو
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 ارزشيابي نمون برگ

نوع 

 شايستگي
 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

ي
فن

ر 
غی

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

، 

ت
اش

هد
و ب

ي 
من

اي
، 

ت 
ها

وج
ت ي
یط

مح
ت 

س
زي

 

         مسيوليت پذيری 

         تفكر خالق 

         مديريت زمان

          رعايت اصول ارگونومی

          

ي
تگ

س
شاي

 
ي

فن
ي 

ها
 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

         انتخاب رنگ برای ظروف رنگ 

         تعيين محل حاشيه روی صفحه

         ترسيم حميل 

          تنظيم ابزار پاک كن

اصالح خطا با استفاده از پالت ثبت 

 تاريخچه

        

فزار ادهای ميانبر در نرمبكارگيری كلي 

 فتوشاپ
    

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 

         ب رنگ مناسبانتخا 

تعيين صحيح محل حاشيه بر روی 

  صفحه

        

         ترسيم صحيح حميل 

         م درست ابزار پاک كنيتنظ

اصالح خطا با استفاده صحيح از پالت 

 ثبت تاريخچه

        

ر های ميان بر ديح كليدبكارگيری صح

 افزار فتوشاپنرم

        

          
   تذکر
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 جلسة بيستم و چهارم

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 آميزی نقوشترسيم و رنگ
 

 رايانه و متعلقات 
 نمونه نقشه اصلی فرش

 افزار فتوشاپنرم

 آموزشي ابزار کمك

 ندارد

 اهداف توانمند سازي

 آميزی نقوش در برنامة فتوشاپم و انجام چگونگی رنگترسي

 

 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز

 توضيح دادن
 راهنمايی و نظارت

 نمايش كار با رايانه 
 پرسش و پاسخ 
 تكميل چك ليست 

 شنيدن
 مشاهده كردن

 يادداشت برداری
 پرسش و پاسخ

 انجام مراحل كار طبق دستورالعمل 
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 ارزشيابي مون برگن

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ي
فن

ر 
غی

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

، 

ت
اش

هد
و ب

ي 
من

اي
، 

ي
یط

مح
ت 

س
زي

ت 
ها

وج
ت

 

         وليت پذيریمسئ 

         اطالعات آوری گرد و آوری جمع

         رعايت اصول ارگونومی 

          

          

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

ي
فن

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

         تنظيم ابزار پاک كن

         استفاده از كليد های ميانبر

اصالح خطا و اشتباهات با استفاده از 

 ( historyپالت تاريخچه)

        

         نقطه كردن خطوط محيطی  

         ميزی نقوشآرنگ 

انجام تمرين ساخت يك حاشيه از  

 يك نقش در فتوشاپ
    

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 

         تنظيم صحيح ابزار پاک كن

         نقطه كردن صحيح خطوط محيطی

         ميزی متناسب و درست نقوشآرنگ 

ساخت صحيح حاشيه از يك نقشه 

 در فتوشاپ

        

          

          
          

   تذکر
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 جلسة بيست و پنجم
 

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 های خطی رنگ و نقطه كردن طراحی

 راپيدی كردن طرح مدادی نقشه-

 تشريح اهميت و اصول راپيدی كردن-

 تعريف قلم راپيد-

 خصوصيات قلم راپيد-

 های راپيدكاربرد قلم-

 راپيدروش آماده سازی و استفاده از قلم -

 نويس پياده كردن طرح با راپيد يا روان-

 طرز استفاده از راپيد-

 نقشة اصلی فرش
 كاغذ طراحی

 مداد
 كاغذ كالك
 راپيدوگراف

 ميز نور
 صندلی

 ابزار کمك آموزشي

 

 اهداف توانمند سازي

 راپيدی كردن طرح مدادی نقشه

 كاربرد قلم راپيد در مراحل مختلف

 پياده كردن طرح با راپيد

 
 

 

  

 12فيلم 

 .كنترل و نظافت دائمی ابزار مخصوصا راپيدو گراف
ايمنی و 

 بهداشت:
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 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز
 توضيح دادن

 راهنمايی و نظارت
 انجام مراحل مختلف

 پرسش و پاسخ 
 نمايش فيلم

 شنيدن
 مشاهده كردن

 يادداشت برداری
 پرسش و پاسخ 
 انجام مراحل كار طبق دستورالعمل  
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 ارزشيابي نمون برگ
 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ر 
غی

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

ي
فن

 

         وليت پذيری ئمس 

          مديريت مواد و تجهيزات

         مديريت زمان 
          
          

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

         اماده سازی قلم راپيد

         ارگيری قلم راپيدبك

         شناخت ويژگی ها و كاربرد قلم های راپيد  

         پياده كردن طرح با راپيد يا روان نويس 
          

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 
         آماده سازی صحيح قلم راپيد

         بكارگيری درست قلم راپيد

يا روان پياده كردن اصولی طرح با راپيد  

 نويس

        

          
          
          

          
          
          

   تذکر
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 جلسة بيست وششم

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 هاها و نقشهاسكن كردن طرح-

-تشريح دستگاه تصويربرداری ديجيتالی و قالب-
 كيفيت سازی و مفهومهای ذخيره

 روش كار با اسكنرهای كوچك-

 مراحل اسكن كردن-

 های بزرگاسكن كردن طراحی-

بررسی و رفع اشكاالت احتمالی طراحی اسكن  -

 شده

 بازكردن تصوير در محيط فتوشاپ -

 روش )اصول( رفع معايب تصاوير ديجيتالی  -

 مراحل تغيير فرمت تصاوير در محيط فتوشاپ -

 cropبا ابزار عمود كردن كادر تصوير  -

 رايانه و متعلقات
 افزار فتوشاپنرم

 اسكنر
 های طراحی نقشه)مدادی(نمونه
 های راپيدی نقشههای طرحنمونه

 

 ابزار کمك آموزشي

 

 اهداف توانمند سازي

 ایكشی رايانههای تصويربرداری و اسكن مناسب با نقشهآشنايی با دستگاه

 روش كار كردن با اسكنر 

 ها و انجام مراحل اسكنها و نقشهرحاسكن كردن ط 

 بررسی و رفع اشكاالت احتمالی طراحی اسكن شده

 بازكردن تصوير اسكن شده در محيط فتوشاپ و رفع معايب آن

 cropتغيير فرمت تصاوير در محيط فتوشاپ و عمود كردن كادر تصاوير با ابزار 

 

 

 12فيلم 

 23فيلم 
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 .رعايت ايمنی دستگاه های اسكنر و استفاده درست از ان-

روی صندلی بنشينيد، كمر خود را صاف كنيد و بدون ذره ای خميدگی، يكی از پا -

سانتی متر تجاوز نكند.پا  13ها را به سمت باال بياوريد. سعی كنيد كه اين فاصله از 

 ثانيه نگه داريد 13تا  2برای ها را به صورت مسقيم 

بعد از انجام حركت قبلی كه در انزل وب معرفی شد، همين نرمش را مجددا تكرار 

 يدكنيد. اما اين بار، انگشتان پا را به جهات مختلف حركت ده

 

ايمنی و 
 بهداشت:
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 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 جوهنر هنرآموز

 توضيح دادن
 نمايش انجام كار

 راهنمايی و نظارت
 پرسش و پاسخ

 نمايش فيلم

 شنيدن
 مشاهده كردن

 يادداشت برداری
 پرسش و پاسخ 
 انجام مراحل كار طبق دستورالعمل 

 
 

  



951 

 ارزشيابي نمون برگ

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ي
فن

ر 
غی

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

، 

 و 
ي

من
اي

ت
اش

هد
ب

، 

ي
یط

مح
ت 

س
زي

ت 
ها

وج
ت

 

         وليت پذيری مسئ 
         مديريت مواد و تجهيزات 
         نقش در تيم 
         رعايت اصول ارگونومی 
         مديريت زمان 

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

         های اسكنرشناخت دستگاه
         اهشنايی با مراحل اسكن كردن تصاوير و نقشهآ

         اسكن كردن طرح ها و نقشه ها
         بازكردن تصوير در محيط فتوشاپ

     اصالح اشكاالت طراحی اسكن شده
     تغيير فرمت در محيط فتوشاپ
         cropعمود كردن كادر تصوير با ابزار 

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 

         ا هتشخيص صحيح كاربرد صحيح انواع اسكنر
         انجام صحيح مراحل مختلف اسكن كردن

دقت و تشخيص صحيح اشكاالت طراحی 

 اسكن شده

        

رفع اشكال درست و كامل تصوير اسكن شده 

 در محيط فتوشاپ

        

         تغيير درست فرمت تصاوير در فتوشاپ
عمود كردن صحيح كادر تصوير با اتتخاب ابزار 

 مناسب

        

          
          
          

   تذکر
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 جلسة بيست وهفتم

 

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 (resizeمقياس كردن نقشه)

 مراحل مقياس كردن

ساخت صفحه نقشه و آماده سازی آن برای رنگ و 

 طه كردننق

 مراحل ساخت و آماده سازی صفحه برای نقشه

   انتقال قطعات نقشه به صفحه اصلی و چيدمان آنها -

 ها و روش استفاده از آنپالت اليه -

 روش ايجاد اليه شفاف روی صفحة نقشه -

 بازسازی و نقطه كردن خطوط طراح -

 رايانه و متعلقات
 افزار فتوشاپنرم

 ابزار کمك آموزشي

 
 

 هداف توانمند سازيا

 مقياس كردن نقشه

 ساخت صفحة نقشه و آماده سازی آن برای رنگ و نقطه كردن

 انتقال قطعات نقشه و چيدمان آنها در صفحه اصلی

 ها و روش استفاده از آنپالت اليه

 ايجاد الية شفاف روی صفحة نقشة بازسازی و نقطه كردن خطوط طراح

 

  

 21فيلم 
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 ته فعالیت هاي يادگیري ساخت ياف

 هنرجو هنرآموز

 توضيح دادن
 نمايش انجام كار

 طرح مسئله
 راهنمايی و نظارت

 پرسش و پاسخ
 

 شنيدن
 مشاهده كردن

 يادداشت برداری
 پرسش و پاسخ

 انجام مراحل كار طبق دستورالعمل 
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 ارزشيابي نمون برگ

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

غی
ي 

ها
ي 

تگ
س

شاي
ي

فن
ر 

، 

ت
اش

هد
و ب

ي 
من

اي
، 

ي
یط

مح
ت 

س
زي

ت 
ها

وج
ت

 

         مديريت كارها و پروژه ها 
         مديريت كيفيت 
         رعايت اصول ارگونومی 
          مديريت كار ها 

         مديريت زمان 

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابی هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگی ها
         س كردن نقشهمقيا 
ساختن صفحه نقشه و اماده سازی ان برای  

 رنگ و نقط كردن
        

چيدمان قطعات نقشه ديجيتالی به صفحه 

 اصلی 
        

         )اليه ها(layersاستفاده از پالت 
         ايجاد اليه شفاف روی صفحه نقشه

     بازسازی و نقطه كردن خطوط طرح

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 

         مقياس كردن نقشه 
استفاده بجا از هر ابزار در موقعيت درست 

 ومناسب  
        

ماده سازی صحيح صفحه نقشه برای رنگ آ

 و نقطه كردن
        

         انتقال درست قطعات نقشه  به صفحه 
         استفاده صحيح از پالت اليه ها

يه شفاف روی صفحه و ساخت صحيح ال

  نقشه
        

بازسازی صحيح و كامل نقطه كردن خطوط 

 طرح
        

   تذکر

  



954 

 جلسة بيست وهشتم

 

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 مراحل تغيير رنگ خطوط حامل

 (pencil toolروش اول: استفاده از ابزار مداد) -
-خاب و رنگروش دوم: استفاده از ابزارهای انت -

 آميزی سريع

 آميزی نقوش و زمينه نقشهرنگ

-آميزی نقشهروش استفاده از جدول رنگ در رنگ
   های فرش

 آميزی نقشهمراحل رنگ

 ساخت پالت رنگ اختصاصی 

 روش استفاده از پالت رنگ اختصاصی
 

 رايانه و متعلقات
 افزار فتوشاپنرم

 رايانه و متعلقات
 افزار فتوشاپنرم
 

 

 کمك آموزشيابزار 

 

 اهداف توانمندسازي

 مراحل تغيير رنگ خطوط طرح 

  (pencil toolبكارگيری دو روش استفاده از ابزار مداد) 

 آميزی سريعابزارهای انتخاب و رنگ 

 آميزی نقوش در زمينه نقشهرنگ

 های فرشآميزی نقشهروش استفاده از جدول و رنگ

 روش استفاده از پالت رنگ اختصاصی 

 

 

 )مراحل رنگ اميزی نقشه فرش( 22فيلم 
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 لیت هاي يادگیري ساخت يافته فعا

 هنرجو هنرآموز

 توضيح دادن
 نمايش انجام كار 

 راهنمايی و نظارت 
 پرسش و پاسخ

 نمايش فيلم
 

 شنيدن
 مشاهده كردن

 يادداشت برداری 
 پرسش و پاسخ  

 انجام مراحل كار طبق دستورالعمل
  

  



956 

 ارزشيابي نمون برگ

 ارزيابي هنرجوخود  1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ي
فن

ر 
غی

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

، 

ت
اش

هد
و ب

ي 
من

اي
، 

ي
یط

مح
ت 

س
زي

ت 
ها

وج
ت

 

         مسئوليت پذيری 

         مديريت زمان 

         جمع اوری اطالعات 

         رعايت اصول ارگونومی 

          

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

         استفاده از ابزار مداد  

         انتخاب رنگ مورد مناسب  

         انتخاب خطوط طراحی 

         تغيير رنگ خطوط 

         تهييه جدول رنگ اختصاصی 

     ساخت پالت رنگ اختصاصی 
      ميزی نقشهآجام تمرين رنگ ان 

     صحيح جدول رنگ اختصاصی تهيه 
     ساخت درست پالت رنگ اختصاصی 

     انجام صحيح تمرين 

ميزی صحيح نقشه با استفاده از پالت آرنگ  

 رنگ اختصاصی

    

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 

         انتخاب ابزار مناسب  

         استفاده درست از ابزار های مورد نياز 

انتخاب رنگ و خط مناسب با توجه به نقشه  

 طرح و

        

         انتخاب روش مناسب با توجه به نوع كار 

     
          

         

   تذکر
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 جلسة بيست ونهم

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

  های دستیرنگ و نقطه كردن نقشه

 اسكن كردن نقشه

كنترل رنگ، كنتراست و اصالح معايب تصوير ديجيتالی 

  هنقش

 اتصال قطعات نقشه به يكديگر و ايجاد يك نقشه كامل

 هاهای اضافی در اليهحذف بخش

 هاچيدمان اليه

 ها به يكديگراتصال اليه

 رايانه و متعلقات
 اسكنر

 های دستینمونه نقشه
 افزار فتوشاپنرم
 

 ابزار کمك آموزشي

 

 اهداف توانمندسازي

 های دستی رنگ و نقطه كردن نقشه

 ردن نقشهاسكن ك

 كنترل رنگ و اصالح معايب تصوير ديجيتالی

 اتصال قطعات نقشه به يكديگر و ايجاد يك نقشة كامل
 

 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز

 توضيح دادن
 نمايش انجام كار

 راهنمايی و نظارت
 پرسش و پاسخ

 نمايش فيلم

 شنيدن
 مشاهده كردن

 يادداشت برداری
 پرسش و پاسخ 
 انجام مراحل كار طبق دستورالعمل 

  

  23فيلم 



958 

 ارزشيابي نمون برگ

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ي
فن

ر 
غی

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

، 

 
ت

اش
هد

و ب
ي 

من
اي

، 
ت 

ها
وج

ت ي
یط

مح
ت 

س
زي

 

         مسئوليت پذيری 

         مديريت زمان 

         مديريت كيفيت 

          اتمديريت مواد و تجهيز

     درست كاری

          رعايت اصول ارگونومی

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

         اسكن كردن نقشه 

         كنترل رنگ و اصالح معايب تصوير 

         اتصال قطعات نقشه به يكديگر و ايجاد نقشه كامل 

         حذف بخش های اضافی در اليه ها 

         چيدمان اليه ها 

       psd ذخيره سازی با فرمت 
كار

ی 
ها

ص 
اخ

ش
 

اصالح درست معايب پيش امده در تصوير 

 ديجيتالی 

        

         اسكن كردن صحيح تصاوير بزرگ 

چدمان درست و اصولی قطعات بزرک در كنار هم  

 ی يك صفحهبر رو

        

انجام كليه مراحل به ترتيب و صحيح و ذخيره  

 سازی نهايی

        

          
          
          

  تذکر
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 جلسة سي ام
 

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 مقياس كردن نقشة اسكن شده

ايجاد الية شفاف روی نقشه و ترسيم خطوط 

 ی نقشه(هاحميل)ميل

 ايجاد الية شفاف روی صفحه نقشه

 ساخت پالت رنگ اختصاصی

 رسم حميل)ميل(

 رايانه و متعلقات
 افزار فتوشاپنرم
 
 

 ابزار کمك آموزشي

 ندارد

 اهداف توانمندسازي

 مقياس كردن نقشه اسكن شده

 ايجاد اليه شفاف روی نقشه 

 ترسيم خطوط حميل)ميل های نقشه( 

 ت يافته فعالیت هاي يادگیري ساخ

 هنرجو هنرآموز

 توضيح دادن
 نمايش انجام كار

 راهنمايی و نظارت
 پرسش وپاسخ 

 شنيدن
 مشاهده كردن

 يادداشت برداری
 پرسش و پاسخ 

 انجام مراحل كار طبق دستورالعمل

  



961 

 ارزشيابي نمون برگ

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ي
فن

ر 
غی

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

، 

ا
ت

اش
هد

و ب
ي 

من
ي

، 

ي
یط

مح
ت 

س
زي

ت 
ها

وج
ت

 

         مديريت زمان 

         مسئوليت پذيری 

         جمع آوری اطالعات 

         رعايت اصول ارگونومی 

          

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

تنظيم رزولوشن و ابعاد نقشه اسكن  

 شده

        

         ايجاد اليه شفاف روی صفحه نقشه 

         ساخت پالت رنگ 

         رسم حميل 

          
كار

ی 
ها

ص 
اخ

ش
 

         تنظيم صحيح رزولوشن و ابعاد نقشه 

         ساخت درست پالت رنگ

         رسم صحيح حميل 

          

          

          
          

   تذکر
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 جلسة سي يکم

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

تبديل عكس و تصوير)منظره، چهره، تابلو نقاشی( به 

 نقشة فرش

 بازكردن تصوير در ميز كار فتوشاپ و اصالح رنگ آن

 اصالح ابعاد و اندازة تصوير

 بندی نقشهتعيين رنگ

 قياس كردن تصويرمحاسبه رجشمار نقشه و م

( و روش indexedcolorشناخت قالب رنگی ايندكس)

 استفاده از آن

كشی در نقشه indexed colorروش استفاده از قالب 

 فرش

 رايانه و متعلقات
 افزار فتوشاپنرم

های پرتره، منظره و تابلوهای نمونه عكس

 نقاشی
 

 ابزار کمك آموزشي

 

 اهداف توانمندسازي

 ير )منظره، چهره و تابلوی نقاشی( به نقشه فرشتبديل عكس و تصو

 روش استفاده از آن و شناخت قالب رنگی ايندكس

 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز

 توضيح دادن
 راهنمايی و نظارت 

 پرسش و پاسخ
 نمايش فيلم

 شنيدن
 مشاهده كردن

 يادداشت برداری
 پرسش و پاسخ

 العملانجام مراحل كار طبق دستور

  

  21فيلم 
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 ارزشيابي نمون برگ

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ي
فن

ر 
غی

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

، 

ت
اش

هد
و ب

ي 
من

اي
، 

ي
یط

مح
ت 

س
زي

ت 
ها

وج
ت

 

         جمع آوری اطالعات 

         تفكر خالق 

         مديريت زمان 

         مسئوليت پذيری 

         رعايت اصول ارگونومی 

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

         بازكردن تصوير در فتوشاپ و اصالح رنگ ان

         اصالح ابعاد و اندازه تصوير 

         تعيين رنگ بندی نقشه 

محاسبه رجشمار نقشه و مقياس كردن  

 تصوير

        

در نقشه  indexed colorاده از قالب استف 

 كشی فرش

        
كار

ی 
ها

ص 
اخ

ش
 

         اصالح صحيح رنگ تصوير در فتوشاپ

         اصالح صحيح ابعاد و اندازه

         تعيين درست رنگ بندی نقشه

محاسبه دقيق و درست رجشمار نقشه و  

 مقياس كردن تصوير

        

 indexcolorو درست قالب  بكارگيری صحيح 

 در نقشه كشی

        

          
          
          
          

   تذکر

  



 اي فرش )راهنماي هنرآموز(        ايانهکشي دستي و رنقشه

963 

 جلسة سي و دوم

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 هاروش شطرنجي کردن نقشه -

 ساخت صفحه شطرنجي -

 هاي فرشروش انتقال شطرنجي روي نقشه -

 رشتغییر اندازة ف

 RGBتغییر قالب رنگ نقشه به 

 اضافه کردن شطرنجي روي نقشه

 رايانه و متعلقات
 افزار فتوشاپنرم
 

 ابزار کمك آموزشي

 

 اهداف توانمندسازي

 هاروش شطرنجی كردن نقشه

 های فرشروش انتقال شطرنجی روی نقشه 

 

 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو هنرآموز

 توضيح دادن
 فيلمنمايش 

 راهنمايی و نظارت
 پرسش وپاسخ

 شنيدن
 مشاهده كردن

 يادداشت برداری
 پرسش و پاسخ

 انجام مراحل كار طبق دستورالعمل

  

  22فيلم 
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 يت ارگونومی و حفظ ايمنی بدنرعا

بعد از مدتی كار با كاميپوتر، به جای ديگری نگاه كنيد.ابرو ها را به سمت باال بكشيد 

 و همزمان چشم ها را باز و بسته كنيد

كمر خود را صاف كنيد و لحظاتی به همين شكل بنشينيد گردن خود را تكان دهيد 

ی باال، پايين و دو جهت چپ و راست ثانيه در هريك از موقعيت ها 13تا  2و برای 

 .نگه داريد

 .  

 .ثانيه بعد ادامه دهيد 13در همين حال دهان خود را باز و بسته كنيد و اين كار را تا 

سپس گردن خود را به سمت چپ متمايل كنيد. سعی كنيد گوش های شما با شانه 

 .هايتان در تماس باشد

 .بار تكرار كنيد 2تا  3يد و اين حركت را برای شانه ی راست انجام ده

سپس در همان حال گردن خود را به سمت چپ و راست به حالت كششی نگه داريد 

 .تا احساس آرامش كنيد

 

ايمنی و 
 بهداشت:
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 كار عملکرد استاندارد تحليل

 نوبت اول: : تاريخ ارزشيابی  شماره ملی:  نام و نام خانوادگی

  حرفه :  كد حرفه:
سطح 

 صالحيت:
L1 

 ار:  استاندارد عملكرد ك

انتقال طرح به رايانه و تبديل 

آن به نقشه فرش با استفاده از 

ابزار و امكانات برنانه  طراحی 

 و نقشه كشی رايانه ای

كد 

 وظيفه:
 وظيفه: 32

نقشه كشی 

 فرش
  گروه كاری:

 كار: 3230 كد كار:
نقشه كشی 

 رايانه ای

سطح 

  شايستگی:

 
 شرايط انجام كار :-1

 كشیمكان: كارگاه نقشه 

 دقيقه23زمان:

 رايانه ،طرح فرش  ،راپيد و روان نويس وسايل:

 شاخص های اصلی استاندارد عملكرد كار: - 2

بدون شكست خطوط وبدون  13اجزا وعناصر نقشه فرش در اندازه ونسبت دقيق  قالی ذرع ونيم  با رجشمار 

 بهم ريختگی رنگی با فرمت مناسب اجرا شود

 نمونه و نقشه كار:-3

 13ه ويك واگيره حاشيه طرح ذرع ونيم  با رجشمار گوش

 ابزار ارزشيابی: -1

سنجش نسبت ابعاد ورجشمار نقشه تهيه شده با ابعاد ذرع ونيم رجشمار  -مشاهده مراحل نقشه كشی با رايانه

13 

 ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام كار: -2

 ميز وصندلی كار بارايانه  ،ايانهر .ميز نور،  اسكنر ،ميز نقشه كشی ،راپيد وروان نويس

 تكاليف كاری مرتبط در گروه كاری: -0

 (3232)نقطه زنی نقشه فرش
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 ارزشيابي كار
 نوبت اول  تاريخ ارزشيابی  شماره ملی  نام و نام خانوادگی

 استاندارد عملكرد كار:  L1 سطح صالحيت:  حرفه :  كد حرفه:

انتقال طرح به رايانه و تبديل آن به 

نقشه فرش با استفاده از ابزار و امكانات 

 ایكشی رايانهمه طراحی و نقشهبرنا

  گروه ارزشيابی كار: نقشه كشی فرش وظيفه : 32 كد وظيفه:

  سطح شايستگی: یانقشه كشی رايانه كار: 3230 كد كار:

 

 شرايط عملكرد حل كارمرا رديف
 ..(.)ابزار،مواد، تجهيزات، زمان، مكان و

 استاندارد  ج ممكننتاي
 نمره دهی( داوری/ )شاخص ها/

 نمره

آماده كردن طرح برای  1
 انتقال به رايانه

 كارگاه نقشه كشی-1
 دقيقه 12 -2
راپيد كاغذ سفيد طرح فرش -3

 ميزنور

 راپيدی كردن طرح بطور دقيق-
  راپيدی كردن خطوط اصلی -
ناتوانی در راپيدی كردن  دقيق -

 اجزای اصلی

13% 3 

 2   133تا  13% 

 1 %13زير

 انتقال طرح به رايانه 2

 كارگاه نقشه كشی-1
 دقيقه2-2
 اسكنر، رايانه-طرح راپيدی شده-3

با Bhtmapانتقال طرح با فرمت-
 Tifوذخيره آن با فرمت 200Dpiرزلوش

 ناتوانی در انتقال وذخيره -

133% 3 
 ----- 2 

 1 %133زير 

3 
ابعاد و  ه واصالح انداز

 خطوط طرح در رايانه
 كارگاه نقشه كشی-1
 دقيقه 2-12
 برنامه طراحی-رايانه -3

 اصالح اندازه وابعاد بطور دقيق-
ناتتوانی اصالح اندازه وابعاد بطور -

 دقيق

133% 3 

 ----- 2 
 1 %133زير 

1 
نقطه نقشه در  رنگ و

 رايانه
 كارگاه نقشه كشی-1
 دقيقه 2-12
 برنامه طراحی-انهراي-3

 رنگ  ونقطه نقشه بطور كام -
 رنگ  ونقطه نقشه بطورناقص-

133% 3 
 ----- 2 

 1 %133زير 

2 
 كارگاه نقشه كشی-1 جدول كشی نقشه

 دقيقه 2-2
 برنامه طراحی-رايانه-3

 جدول كشی بطور دقيق -
 جدول كشی بطور دقيق -

133% 3 

 ----- 2 
 1 %133زير 

0 
آماده سازی  نقشه برای 

 چاپ
 كارگاه نقشه كشی-1
 دقيقه 2-2
 برنامه طراحی-رايانه-3

 اماده سازی  با فرمت مناسب  -
ناتوانی در آماده سازی نقشه برای -

 چاپ

133% 3 

 ----- 2 
 1 %133زير 

های غير فنی , شايستگی
ايمنی, بهداشت, توجهات 

 زيست محيطی و نگرش

مديريت 

 03Nيفيتك
  12N  133%تفكر خالق

 -----  
  %133زير 

 ارزشيابی كار )شايستگی انجام كار(
  بلی
  خير

 معيار شايستگی انجام كار  :

 از  همه مراحل  3كسب حداقل نمره  

 از بخش شايستگی های غير فنی , ايمنی, بهداشت , توجهات زيست محيطی و نگرش 3كسب حداقل نمره  

 از مراحل كار 3سب حداقل ميانگينك
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 ارزشيابي نمون برگ

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ي
فن

ر 
غی

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

، 

ت
اش

هد
و ب

ي 
من

اي
، 

ت 
ها

وج
ت ي
یط

مح
ت 

س
زي

 

         مسئوليت پذيری 
         مديريت كيفيت

         مديريت كارها و پروژه ها

         رگونومیرعايت اصول ا
         

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

         ساخت صفحه شطرنجی
         انتقال شطرنجی روی نقشه های فرش

         تغيير اندازه نقشه
         RGBتغيير قالب رنگ نقشه به 

         وی نقشهاضافه كردن شطرنجی ر

كار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

 

         ساخت صحيح صفحه شطرنجی
انتقال درست شطرنجی روی نقشه 

 های فرش
        

         تغيير درست اندازه نقشه
         RGBتغيير صحيح قالب رنگ نقشه به 

اضافه كردن صحيح شطرنجی روی 

 نقشه

        

         
         
         
         

   تذکر
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 جلسه سي و سوم

 

 
  

 اين جلسه شامل بررسی دروس، رفع اشكال حل تمارين و
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 و چهارم جلسة سي

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز عناوين درس

 برش نقشه
 اصول تقسيم بندی نقشه

 اصول برش نقشه
 تثبيت نقشه

 تشريح داليل تثبيت نقشه
  ها و مراحل تثبيت نقشهروش

ای هگذاری روی بخشتهيه شناسنامه، عالمت و شماره

 مختلف نقشه
 تقسيم بندی نقشه

 نقشة فرش
 كش فلزیخط
 كاتر

 ایميز شيشه
 رايانه و متعلقات

 مداد

 ابزار کمك آموزشي

 

 اهداف توانمندسازي

 ای فرش های دستی و رايانهبرش نقشه

 تثبيت نقشه

 تشريح داليل تثبيت نقشه

 ها و مراحل تثبيت نقشهروش

 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

 هنرجو نرآموزه

 توضيح دادن
 نمايش فيلم 

 راهنمايی و نظارت
 پرسش و پاسخ 

 شنيدن
 مشاهده كردن 

 يادداشت برداری
 پرسش و پاسخ

 انجام مراحل كار طبق دستورالعمل
  

  22و 21و  20فيلم 
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 ارزشيابي برگنمون 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ي
فن

ر 
غی

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

، 

ت
اش

هد
و ب

ي 
من

اي
، 

ت 
ها

وج
ت ي
یط

مح
ت 

س
زي

 

         تفكر خالق 

         نقش در تيم 

         مسئوليت پذيری 

          رعايت ايمنی در استفاده از ابزار
          

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

         برش نقشه 

         شهكاغذ نق تثبيت نقشه :بستر سازی 

         آستر كردن نقشه 

تهيه شناسنامه، عالمت و شماره گذاری  

 بخش های مختلف نقشه

        

         تقسيم بندی نقشه 
كار

ی 
ها

ص 
اخ

ش
 

         رعايت ايمنی و بهداشت در حين كار 

         دقت و توجه داشتن در حين برش نقشه

         هبرش صحيح نقش 

         تثبيت درست نقشه 

         آستر كردن صحيح نقشه 

تهيه اصول شناسنامه،عالمت و شماره  

 گذاری بخش های مختلف نقشه

        

         تقسيم بندی صحيح نقشه 
          
          

   تذکر
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 پنجم جلسة سي و

 د نیازابزار و تجهیزات مور عناوين درس

 سازی نقشه برای چاپآماده -

 برش و تثبيت نقشه -

 تثبيت قبل از برش -

 لمنيت 1

 اليی چسب 2

 تثبيت بعد از برش -

بستر سازی با تخته يا فيبر، سه اليی، مقوا و  -

 مواد مشابه

 روش چسباندن كاغذ روی فيبر و سه اليی

 های روغن جالروش استفاده از افشانه

 رايانه و متعلقات
 فيبر - رينترپ

 پارچه اليی چسب
 كش فلزیخط -اتو

 كاتر
 مقوا - مداد

 چسب مايع
 موقلم

 چسب چوب
 افشانة روغن جال

 ابزار کمك آموزشي

 ندارد

 اهداف توانمندسازي

 آماده سازی نقشه برای برش و تثبيت نقشه

 های تثبيت پيش از برشروش

 های تثبيت بعد از برشروش
 

 يافته فعالیت هاي يادگیري ساخت 

 هنرجو هنرآموز

 توضيح دادن
 نمايش انجام مراحل كار

 راهنمايی و نظارت
 پرسش و پاسخ 

 شنيدن
 مشاهده كردن

 يادداشت برداری
 پرسش و پاسخ

 انجام مراحل كار طبق دستورالعمل 
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 كار عملکرد استاندارد تحليل
 نوبت اول: : تاريخ ارزشيابی  شماره ملی:  نام و نام خانوادگی

  حرفه :  حرفه:كد 
سطح 

 صالحيت:
L1 

 استاندارد عملكرد كار:

 تقسيم بندی نقشه و برش آن و

شماره گذاری قطعات براساس 

 ترتيب بافت آنها
 وظيفه: 32 كد وظيفه:

نقشه كشی 

 فرش
  گروه كاری:

 برش نقشه كار: 3231 كد كار:
سطح 

 شايستگی:
 آگاهی

 

 شرايط انجام كار :-1

 كشیمكان: كارگاه نقشه 

 دقيقه 12زمان:  

 خط گش-كاتر -وسايل: نقشه  فرش

 شاخص های اصلی استاندارد عملكرد كار: - 2

 قطعات برش  خورده  نقشه  سالم و  قابل طبيق  باشد

 نمونه و نقشه كار:-3

 رج  برش خورده ومشخص از نظر ترتيب 13نقشه ذرع ونيم 

 ابزار ارزشيابی: -1

 ای برش خورده با قطعه مجاورتطبق قسمته -مشاهده شيوه برش

 ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام كار: -2

 مداد -رج  1نقشه ذرع ونيم  –خط كش  -كاتر -ميز  

 تكاليف كاری مرتبط در گروه كاری: -0

 (3232تثبيت نقشه)
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 ارزشيابي كار

 نوبت اول تاريخ ارزشيابی  شماره ملی  نام و نام خانوادگی:

   استاندارد عملكرد كار: L1 سطح صالحيت:  :حرفه   كد حرفه:

تقسيم بندی نقشه  و برش 

آن وشماره گذاری قطعات 

 براساس ترتيب بافت آنها

  گروه ارزشيابی كار: نقشه كشی فرش وظيفه : 32 كد وظيفه:

 آگاهی سطح شايستگی: برش نقشه كار: 3231 كد كار:
 

 مراحل كار رديف
 شرايط عملكرد

، تجهيزات، زمان، مكان )ابزار،مواد

 و...(
 نتايج ممكن

 استاندارد 
)شاخص /داوری/نمره 

 دهی(
 نمره

1 
بندی تقسيم

نقشه برای 

 برش

 كارگاه نقشه كشی-1

 دقيقه 13 -2

 كش نقشهخط –مداد -3

تقسيم بندی  صحصح  -

 نقشه  برای برش

 تقسيم بندی اشتباه

133%  

 ----  
  %133زير 

 رش نقشهب 2

 كارگاه نقشه كشی-1

 دقيقه12 -2

خط كش نقشه  –مداد -3

 ميز كاتر–

برش نقشه بدون آسيب  -

 آن

برش نقشه و مخدوش  -

 وپاره شدن آن

133% 3 

 ------ 2 

 1 %133زير 

3 

شماره گذاری 

 قطعات نقشه
 كارگاه نقشه كشی-1

 دقيقه 2 -2

 مداد-3

 شماره گذاری مرتب قطعات

 وشماره گذاری ناقص 

 اشتباه قطعات

133% 3 

 ------ 2 
 1 %133زير 

شايستگی های غير فنی, 
ايمنی, بهداشت, توجهات 

 زيست محيطی و نگرش

مديريت مواد و تجهيزات  N72مسئوليت پذيری 
00N 

 133%  
 ------  

  %133زير 

 ارزشيابی كار )شايستگی انجام كار(
 بلی 
 خير 

 يستگی انجام كار  :معيار شا

 مراحل از  همه 3كسب حداقل نمره  

 از بخش شايستگی های غير فنی , ايمنی, بهداشت , توجهات زيست محيطی و نگرش  3كسب حداقل نمره  

 از مراحل كار 3كسب حداقل ميانگين
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 ارزشيابينمون برگ 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها نوع شايستگي

ي 
تگ

س
شاي

ي
فن

یر
 غ

ي
ها

، 

ت
اش

هد
و ب

ي 
من

اي
، 

ي
یط

مح
ت 

س
زي

ت 
ها

وج
ت

 

         مديريت مواد و تجهيزات
         مسئوليت پذيری

         رعايت اصول ايمنی و بهداشت

         درست كاری
          

ي
فن

ي 
ها

ي 
تگ

س
شاي

 

كار
د 

آين
فر

 

 خود ارزيابي هنرجو 1 2 3 عناوين شايستگي ها

         برای چاپ آماده سازی نقشه
         برش و تثبيت نقشه

          شنايی با لمينت كردنآ

          روش كار با اليی چسب
         تثبيت پس از برش

     بستر سازی با مواد مختلف
     چسباندن كاغذ نقشه روی فيبر و سه اليه

     روش بكارگيری روغن جال
كار

ی 
ها

ص 
اخ

ش
 

         آماده سازی صحيح نقشه برای چاپ
          برش و تثبيت درست نقشه

          انتخاب و بكارگيری صحيح روش تثبيت

         یسازانجام صحيح بستربا مواد مختلف 
چسباندن كاغذ نقشه روی فيبر و سه 

 درست اليه

        

         بكارگيری صحيح افشانه روغن جال

   تذکر
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 جلسه سي وششم

 

 
 

 

 

 جلسه سي و هفتم
 

 
 

  

 رفع اشكال بررسی مجدد دروس و برطرف كردن مشكالت هنرجويان

 ترم برگزاری امتحان پايان
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 منابع:

نی و های درسی فدفتر تاليف كتاب –استاندارد شايستگی حرفه رشته صنايع دستی -1

 1323 -ای و كاردانشحرفه

ه ای های درسی فنی و حرفدفتر تاليف كتاب -استاندارد ارزشيابی رشته صنايع دستی -2

 1323 -و كاردانش

ی اهای درسی فنی و حرفهراهنمای برنامه درسی رشته صنايع دستی دفتر تاليف كتاب -3

 1321و كاردانش 

 ليفدفتر تأ -فرش-هم( رشته صنايع دستیراهنمای برنامه درسی )درس اول پايه د-1

 1321 -ای و كاردانشهای درسی فنی و حرفهكتاب

 1322-ش و پرورشموزآ -كشی دستی و رايانه ای فرشكتاب درسی نقشه-2

 1322-موزش و پرورشآ -ای فرشكتاب درسی همراه هنرجو نقشه كشی دستی و رايانه-0

ی و ادفتر تاليف كتابهای درسی فنی و حرفه -نياز سنجی شغل رشته صنايع دستی -1

 1323 -كاردانش

 

 




