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ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

آماده سازی دستگاه پرداخت 
نصب تیغه مناسب برای این مرحله 

آماده سازی میز پرداخت 
رفع عیب لول شدگی در فرش قبل از پرداخت  آن 

پهن کردن صحیح فرش بر روی میز پرداخت 
وصل کردن فرش بر گیره های میز 
نحوه تشخیص خواب فرعی و فرش 

دستگاه پرداخت 
انواع تیغه ها 
میز پرداخت 

اتو بخار 
لباس کار 

آچار و پیچ گوشتی 

پودمان 3 جلسة پانزدهم 

  تشریح عملکرد مکانیکی دستگاه پرداخت و اجزای آن
  تشریح تیز کردن انواع تیغ ) تخت ـ لول(

  تشریح تنظیم میز پرداخت
  کنترل و تنظیم کردن برق دستگاه پرداخت

  کنترل و تنظیم کردن ماکو )تیغ لولـ  تیغ تخت و سایر اجزا( بر اساس نوع فرش
  آماده کردن دستگاه هواکش واجزای آن )کیسه ـ لوله ها ـ موتور هواکش(

  تیز کردن تیغه ها
  تنظیم کردن میز پرداخت

  تشریح تشخیص جهت مناسب پهن کردن فرش بر روی میز پرداخت
  پهن کردن فرش و تنظیم جهت صحیح قرارگیری آن برای پرداخت 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

  دستگاه ویدئو پروژکتور
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دانش افزايي

قالی های دست باف پژوهش کنید از  برای کدام گروه  بدون دندانه  و  انواع قشو دندانه دار  از  هرکدام 
به کار می رود؟

از هم  بازکردن پرزها  و  نقشه فرش  بازکردن درهم ریختگی  برای  از قشو دندانه دار 
استفاده می شود. و از قشو بی دندانه برای صاف کردن پرز فرش و خارج کردن موهای 

فرش استفاده می شود. 

فعالیت های یادگیری ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 
نمایش عکس

دقت و توجه
مشاهده 

یادداشت برداری
تمرین و ممارست 

پاسخ و پرسش
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خود ارزیابي هنرجو123عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو123عناوین شایستگي ها
  آماده کردن دستگاه پرداخت

  نصب کردن تیغه مناسب بر روی دستگاه
  آماده کردن میز پرداخت

پهن کردن فرش بر روی میز پرداخت
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ش

قبل  فرش  در  لول شدگی  ایراد  برطرف کردن 
پرداخت   از 

پهن کردن فرش بر روی میز پرداخت در جهت 
  مناسب خواب آن

  وصل کردن فرش به وسیلة گیرة فلزی

  تشخیص صحیح خواب اصلی و فرعی فرش
  
  

تذکر
1ـ  هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است. فرایند کار را جزئی تر 

مورد ارزشیابی قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ  شاخصهای دیگر را که هنگام ارزشیابی مدنظر دارید نیز به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

تشخیص عیوب قالی از طریق مشاهده و لمس
ایراد پوسیدگی و توضیحات آن 

نایکنواختی تراکم فرش 
آماده سازی دستگاه پرداخت و ماکو 

مراحل پرداخت نهایی فرش 
قشو زنی و تشریح آن 

دستگاه پرداخت و ماکو 
قشو 

ماسک 
لباس کار 

جلسة شانزدهمپودمان3

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

ندارد

 تشریح تشخیص عیوب بافتی فرش از طریق مشاهده و لمس
 یافتن عیوب بافتی فرش و تعیین میزان پرداخت هر قسمت

 تشریح به کارگیری و کنترل ماکوی پرداخت 
 به کارگیری و کنترل ماکوی پرداخت

 قشو کشیدن

فعالیت های یادگیری ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی 
توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

مشاهده و دقت 
یادداشت برداری 

تمرین و ممارست 
پاسخ و پرسش 
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ایمنی و 
بهداشت

هنگام کار با دستگاه به چگونگی قرارگیری دست برروی ماکو دقت داشته باشید و نکات 
ایمنی را که در فصل اول درباره این مرحله کار آورده شده به طور کامل رعایت کنید. 

ایمنی 1 هنگام استفاده از ماکوی پرداخت، مواظب دست ها باشید.
2 هنگام استفاده از ماکوی پرداخت، توجه داشته باشید که آستین لباس کار درون 

ماکو گیرنکند.
3 هنگام استفاده از ماکوی پرداخت، توجه داشته باشید که کیسه هواکش به افراد 

نکند. برخورد 
4 در هنگام نصب قالی برروی میز توسط گیره های فلزی مراقب انگشتان دست خود 
باشید تا الی گیره قرار نگیرد. هنگام قشو زنی در فرش نیز باید کاماًل نکات ایمنی را 

رعایت کرد تا از آسیب زدن به سمت خود و به فرش جلوگیری شود.

فعالیت در منزل، مدرسه و مسجد محلۀ خود فرش های موجود را بررسی کنید و ایرادات آنها 
را با ذکر دلیل نوشته و از آنها عکس گرفته و به هنرآموز خود تحویل دهید و در کالس 

برای دوستان خود به نمایش گذاشته و دالیل خود را برای آنان توضیح دهید.

دانش افزايي
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خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی هانوع شایستگی
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   مسئولیت پذیری 

   درستکاری و کسب روزی حالل 
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خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

تشریح تشخیص عیوب بافتی فرش از 
   طریق مشاهده و لمس

یافتن عیوب بافتی فرش و تعیین میزان 
   پرداخت هر قسمت

   به کارگیری و کنترل ماکوی پرداخت 

اره کشی کردن فرش

قشو کشیدن
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ش

   تشخیص صحیح عیوب فرش

   تشخیص قسمت های مورد نیاز برای اره کشی

حصول اطمینان از میزان پرداخت پرز 
   فرش توسط ماکو

   

   

   

تذکر
1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است. فرایند کار را جزئی تر مورد 

ارزشیابی قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص های دیگر را که هنگام ارزشیابی مدنظر دارید نیز به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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پودمان 3 جلسة هفدهم

ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

موگیری و تشریح آن 
آماده سازی دستگاه برای موگیری 

نکات و اصول مهم در پرداخت نهایی 

قیچی پرداخت 
ماسک 

لباس کار 

ندارد

  موگیری قالی

فعالیت های یادگیری ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

یادآوری نکات ایمنی 

مشاهده
دقت و توجه 

تکرارـ تمرین و ممارست 
پاسخ و پرسش

یادداشت برداری 

ارگونومی درهنگام خستگی ساعد:
بعد از اینکه این حرکت را 1۰ تا 15 ثانیه انجام دادید، به وضعیت آرامش برگردید 

و سپس با دست مقابل حرکت را انجام دهید

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی
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خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی هانوع شایستگی

ی، 
 فن

یر
ی غ

ها
ی 

تگ
س

شای
ت 

ها
وج

، ت
ت

اش
هد

و ب
ی 

من
ای

طی
حی

ت م
س

زی

    مسئولیت پذیری 

   درستکاری و کسب روزی حالل 
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خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

   آماده کردن دستگاه برای موگیری

بر  ماکو  قراردادن  و  دستگاه  کردن  روشن 
فرش روی 

   

   موگیری فرش
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ص 
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   نصب تیغة مناسب برای موگیری فرش

   تنظیم فاصله مناسب تیغه و پرزهای فرش

   

   

   

   

تذکر
1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است. فرایند کار را جزئی تر مورد 

ارزشیابی قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص های دیگر را که هنگام ارزشیابی مدنظر دارید نیز به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید.

	

ارزشیابی
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تألیف کتاب های درسي فني و حرفه اي و کاردانش
ـ1ـ تحلیل استاندارد عملکرد کار نمون برگ 8

نوبت اول:تاریخ ارزشیابي :شماره ملی:نام و نام خانوادگي:

 کمک تکنسین حرفه  کد حرفه 
L2 سطح صالحیت کارگاه فرش بافی

استاندارد عملکرد کار: 
موگیری یک متر مربع فرش به میزان یک میلی متر 

از سطح فرش با دستگاه پرداخت در20 دقیقه G3گروه کاری تکمیل فرشوظیفه  07کد وظیفه 

آگاهی، پایه سطح شایستگی پرداخت نهایی فرش کار 0709کد کار

1ـ شرایط انجام کار:
 سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( 

 دستگاه تهویه 
 دستگاه پرداخت 

 میز کار)با ابعاد حداقل 150 ×600 سانتی متر(
 دستگاه تیز کردن تیغ ـ جعبه ابزار ـ نور کافی

2 ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:
 موگیری یک متر مربع فرش 

 به میزان یک میلی متر از سطح فرش
 با دستگاه پرداخت در10 دقیقه

3ـ نمونه و نقشه کار:
 پوشیدن لباس کار مناسب ـ زدن ماسک کاغذی

 نظافت محیط کار ـ کنترل و تنظیم کردن برق دستگاه پرداخت
 کنترل و تنظیم کردن ماکو )تیغ لول ـ تیغ تخت و سایر اجزا( بر اساس نوع فرش

 آماده کردن دستگاه هواکش و متعلقات )کیسه ـ لوله ها ـ موتور هواکش(
 تیز کردن تیغه ها

 تنظیم کردن میز پرداخت)عمودی ـ افقی( به تناسب ابعاد فرش
 پهن کردن فرش و تنظیم جهت صحیح قرارگیری آن برای پرداخت با کشیدن دست بر سطح آن

 یافتن عیوب بافتی فرش و تعیین میزان موگیری
 قشو کشیدن ـ روشن کردن دستگاه پرداخت

 کوتاه کردن پرز قالی با ماکوی پرداخت متناسب با رج شمار فرش

ابزار ارزشیابي:
مشاهده ـ لمس ـ لیست وارسی

4 ـ ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:
 سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( 

 دستگاه تهویه )مدل خاص ندارد(
 دستگاه پرداخت ـ هواکش ـ کیسه هواکش ـ خرطومی هواکش )مدل خاص ندارد(

 انواع ماکو)کوچک ـ متوسط ـ بزرگ( 
 انواع فنر) بلند:120 تا 130 سانتی متر و کوتاه:80 تا 90 سانتی متر(

 انواع تیغ لول و تخت 
 ماکوی اره کشی )یک اندازه دارد(

 میز کار)با ابعاد حداقل 150 ×600 سانتی متر(
 دستگاه تیز کردن تیغ )مدل خاص ندارد(

 جعبه ابزار )شامل پیچ گوشتی ـ انبر دست ـ بلبرینگ ـ پیچ ـ آچار شماره 14 و 15(
 نور کافی )ترجیحاً نور طبیعی( یا استفاده از المپ با مخلوطی از نور سفید و زرد به طوری که در میدان دید پرداخت چی قرار نداشته باشد و سطح فرش را کاماًل روشن کند.

5   ـ تکالیف کاری مرتبط در گروه کاری:
 خشک کردن فرش)0708(

 سرویس کاری فرش)07011(
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تالیف کتاب های درسي فني و حرفه اي و کاردانش
نمون برگ 9ـ1ـ ارزشیابی کار

نوبت اول:تاریخ ارزشیابي :شماره ملی:نام و نام خانوادگي:

استاندارد عملکرد کار: L2 سطح صالحیت کمک تکنسین کارگاه فرش بافیحرفه :کد حرفه 
موگیری یک متر مربع فرش به میزان یک میلی متر 

از سطح فرش با دستگاه پرداخت در20 دقیقه
G3گروه ارزشیابی کارتکمیل فرشوظیفه: 07کد وظیفه 

آگاهی، پایه سطح شایستگی پرداخت نهایی فرشکار:0709کد کار

ف
شرایط عملکردمرا حل کارردی

استاندارد نتایج ممکن)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...(
ره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

نم

آماده سازی دستگاه  پرداخت1

سالن با کف موزاییک )حدود 30مترمربع( 
دستگاه تهویه

نور کافی
دستگاه پرداخت 

دستگاه تیز کردن تیغ
جعبه ابزار

زمان 15 دقیقه

آماده سازی دستگاه پرداخت و تیز کردن باالتر از حد انتظار
3تیغ ها

2آماده سازی دستگاه پرداختدر حد انتظار

پایین تر از حد 
انتظار

51 درصد عدم دقت در تنظیم دستگاه

پهن کردن فرش ها روی میز کار2

سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( 
دستگاه تهویه 

نور کافی
میز کار)با ابعاد حداقل 150 ×600سانتی متر(

1 قطعه فرش
زمان 5 دقیقه

تمیز کردن میز و صاف و پهن کردن فرش باالتر از حد انتظار
3در جهت مناسب

2پهن کردن فرش ها روی میز کاردر حد انتظار
پایین تر از حد 

انتظار
10 درصد عدم دقت در پهن کردن فرش 

1در جهت مناسب

موگیری نهایی3

سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( 
دستگاه تهویه 

نور کافی
دستگاه پرداخت 

میز کار)با ابعاد حداقل 150 ×600 سانتی متر(
دستگاه تیز کردن تیغ

جعبه ابزار
1 متر مربع فرش
زمان 10 دقیقه

3باالتر از حد انتظار
2موگیری نهایی صحیحدر حد انتظار

پایین تر از حد 
انتظار

روی  افتادن  خط  و  دقت  عدم  درصد   5
فرش 1سطح 

4
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)N72( سطح 1ـ مسئولیت پذیری
)N73( سطح 1ـ درستکاری

ماسک کاغذی.لباس کار 
مناسب)آستین با مچ کیپ(.گوشی 

محافظ صوت.رعایت ارگونومی 
صحیح ایستادن

پرزهای اضافی حاصل از عملیات 
پرداخت در کیسه های مخصوص 
جمع آوری شده و برای مصارف 

مختلف آماده می شوند

قابل قبول

غیر قابل قبول

2توجه به همه موارد

ارزشیابي کار )شایستگی انجام کار(
 بلی
 خیر

 معیار شایستگی انجام کار  :
 کسب حداقل نمره 2 از 1 و 3

 کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیر فنی , ایمنی, بهداشت , توجهات زیست محیطی و نگرش 
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار
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پودمان 4 جلسة هجدهم

ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

دارکشی و تعریف آن 
دالیل ایجاد کجی در فرش 

انواع کجی در فرش 
انواع دارکشی 

میخ 
سوزن در سایز های مختلف )متناسب با فرش(

چکش
نخ تراز 

  استفاده از ویدئو پروژکتور  
  لوح فشرده عکس

  شرح استفاده مفید از فضای کارگاه
  چیدمان فرش ها متناسب با فضای کارگاه
  بیان ابزار مناسب اندازه گیری ابعاد فرش

  تشریح اندازه گیری ابعاد فرش
  نصب موقت یک طرف فرش برروی کف چوبی کارگاه

  عالمت گذاری، میخ زدن و نخ کشیدن اطراف فرش )گونیا کردن(
  بیان انواع دارکشی سنتی و جدید: )میخیـ  لوالییـ  پرسی( متناسب با اشکاالت فرش

  تشریح کوبیدن صحیح میخ

فعالیت های یادگیری ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

توضیح و تشریح 
نمایش عکس

پرسش و پاسخ 

یادداشت برداری
دقت و توجه 

مشاهده 
پاسخ و پرسش

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی
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خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی هانوع شایستگی

ی، 
رفن

غی
ی 

ها
ی 

تگ
س

شای
ت، 

اش
هد

و ب
ی 

من
ای

طی
حی

ت م
س

 زی
ت

ها
وج

    مسئولیت پذیری ت

   درستکاری و کسب روزی حالل 

   
   
   

نی
ی ف

ها
ی 

تگ
س

شای

ار ک
د 

این
فر

خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

   چیدمان فرش ها متناسب با فضای کارگاه

   اندازه گیری ابعاد فرش

نصب موقت یک طرف فرش بر روی کف چوبی 
کارگاه

   

اطراف  کشیدن  نخ  و  زدن  گذاری،میخ  عالمت 
کردن( )گونیا  فرش 

پرسی(  ـ  لوالیی  ـ  دارکشی)میخی  انواع  انجام 
فرش اشکاالت  با  متناسب 

   کوبیدن صحیح میخ

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

   تشخیص کجی در ابعاد فرش

   فراهم کردن ابزار و وسایل مورد نیاز دارکشی

   گونیا کردن فرش بر روی زمین

   کوبیدن میخ بر روی فرش با کشش مناسب کجی

   
   

تذکر
1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است. فرایند کار را جزئی تر مورد 

ارزشیابی قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2 ـ شاخص های دیگر را که هنگام ارزشیابی مدنظر دارید نیز به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی

دانش افزايي
ندارد
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فصل 4 جلسة نوزدهم

دانش افزايي

ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس
توضیح دارکشی سنتی و مراحل آن 

گونیا کردن و تشریح آن 
نحوه صحیح متر کردن 
دارکشی میخی و لوالیی
معایب دارکشی سنتی 

نخ تراز
سوزن 
متر 
میخ 

دستگاه دارکشی لوالیی
اتو بخار 

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور و پرده نمایش
  لوح فشرده عکس و فیلم

  کشیدن فرش با استفاده از ابزار چنگک فرش کشی به اندازه چارچوب گونیای 
مشخص شده

  کوبیدن صحیح میخ بر اساس مقدار و محل کج بودن فرش
  کار کردن با دستگاه دارکشی لوالیی برای تصحیح ابعاد فرش

  یافتن معایب دارکشی سنتی

فعالیت های یادگیری ساخت یافته 
هنرجوهنرآموز

نمایش عکس و فیلم 
امکان بازدید 
نمایش عملی

توضیح و تشریح 

مشاهده 
دقت و توجه 

تکرار 
تمرین و ممارست 
یادداشت برداری
پرسش و پاسخ 

ایمنی و 
بهداشت  هنگام کوبیدن میخ باید مراقب انگشتان دست خود باشید.

 هنگام کار با چنگک باید مراقب بود تا فرش پاره نشود.
 از میخ های سالم و متناسب با رج شمار استفاده شود.

 استفاده از ماسک و عینک الزامی است. 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی
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خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی هانوع شایستگی
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   مسئولیت پذیری 

   درستکاری و کسب روزی حالل 
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شای

کار
د 

این
فر

خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

کشیدن فرش با استفاده از ابزار چنگک فرش کشی 
به اندازه چارچوب گونیای مشخص شده

   

کوبیدن صحیح میخ بر اساس مقدار و محل کج 
بودن فرش

   

برای  لوالیی  دارکشی  دستگاه  با  کردن  کار 
فرش ابعاد  تصحیح 

   

یافتن معایب دارکشی سنتی

   

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

نصب صحیح فرش بر روی تخته لوالیی متحرك 
با میخ

   

   استفاده میزان مناسب از محلول تثبیت کننده
   لول کردن فرش ها بعد از مرحله دارکشی

   

   

   

تذکر
1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است. فرایند کار را جزئی تر مورد 

ارزشیابی قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2 ـ شاخص های دیگر را که هنگام ارزشیابی مدنظر دارید نیز به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید. 

ارزشیابی
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ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

انواع مواد تثبیت کننده و شرح آنها 
نحوه ترکیب این مواد با آب و مراحل آن 

دارکشی پرسی مراحل کار و ابزار مورد نیاز آن 

مواد تثبیت کننده )سریشم، کتیرا و...(
آب

سطل
لباس کار 

دستگاه پرسی 
اتو بخار 

پودمان 4 جلسة بیستم

ندارد

  بیان انواع مواد تثبیت کننده و طرز تهیه و آماده سازی آنها
  تشریح کاربرد دستگاه پمپ و نازل

  آماده سازی سریشم و کتیرا
  پاشیدن سریشم یا کتیرا با استفاده از پمپ به پشت فرش

  شرح عملکرد مکانیکی دستگاه دارکشی پرسی
  کشیدن فرش با استفاده از ابزار چنگک فرش کشی به اندازه چارچوب گونیای 

مشخص شده
  کار کردن با دستگاه دارکشی پرسی برای تصحیح ابعاد فرش

فعالیت های یادگیری ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

توضیح و تشریح 
نمایش

انجام عملی
پرسش و پاسخ 

مشاهده 
یادداشت برداری 
پاسخ و پرسش 
تمرین و تکرار 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی
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دانش افزايي

درصد ترکیب مواد تثبیت کننده
در قدیم بیشتر از مخلوط سریشم یا کتیرا با آب به عنوان محلول تثبیت کننده پس از 
دارکشی پرسی فرش )صاف شدن کلیة طول و عرض و زوایای آن( استفاده می شده 
است. معموالً به ازای یک لیتر کتیرا پنج لیتر آب به کار گرفته می شد. امروزه به دلیل 

آنکه سریشم از جنبه بهداشتی مورد تأیید نمی باشد، استفاده نمی شود.
در حال حاضر برای تثبیت فرش ها پس از دارکشی پرسی از محلول  رقیق شدة 
نرم کننده و یا چسب چوب  با آب به نسبت یک به ده )یک لیتر نرم کننده با ده لیتر 
آب(، استفاده می کنند. امروزه در بسیاری از افشانه آب به تنهایی استفاده می شود. 
پس از این کار فرش را در دستگاه به همان حالت قرار می دهند تا کاماًل خشک و 

صاف شود.

را فعالیت و مزایای هرسه روش  با هم کالسی های خود بحث و گفت وگو کنید. معایب 
بررسی کرده و یادداشت کنید.

می کند.  وارد  فرش  به  کمتر  آسیب  و  می کند  عمل  سریع تر  پرسی  دارکشی 
دارکشی لوالیی دارای قدرت بیشتری است ولی برابر کشش زیاد برای فرش های 
به  زیاد  میخ  ولی  است  کنترل  قابل  هم  میخی  دارکشی  نیست.  مناسب  کهنه 

فرش های کرم و ظریف آسیب می رساند.
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خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی هانوع شایستگی
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   مسئولیت پذیری ت
   درستکاری و کسب روزی حالل 

   مدیریت مواد و تجهیزات
   
   

نی
ی ف

ها
ی 

تگ
س

شای

کار
د 

آین
فر

خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

   آماده کردن مواد تثبیت کننده
   استفاده از مواد تثبیت کننده

کشیدن فرش با استفاده از ابزار چنگک فرش کشی 
به اندازه چارچوب گونیای مشخص شده

   

کار کردن با دستگاه دارکشی پرسی برای 
تصحیح ابعاد فرش

افشان کردن مواد تثبیت کننده بر سطح فرش

   
کار

ام 
نج

ی ا
ها

ص 
اخ

ش

   قرار دادن صحیح فرش در دستگاه دارکشی
   تنظیم زوایا و ابعاد فرش در دستگاه دارکشی
   بستن فرش با تسمه های مخصوص به دستگاه

   درصد صحیح مواد محلول تثبیت کننده
   
   

تذکر
1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است. فرایند کار را جزئی تر مورد 

ارزشیابی قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2 ـ شاخص های دیگر را که هنگام ارزشیابی مدنظر دارید نیز به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید. 

ارزشیابی
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تألیف کتاب های درسي فني و حرفه اي و کاردانش
نمون برگ 8ـ1ـ تحلیل استاندارد عملکرد کار

نوبت اول:تاریخ ارزشیابي :شماره ملی:نام و نام خانوادگي:

استاندارد عملکرد کار:    L2 سطح صالحیت کمک تکنسین کارگاه فرش بافیحرفه :کد حرفه 
دارکشی قالیچه با 1/5مترمربع مساحت با کیفیت 
)جدول  دارکشی  استاندارد  جدول  در  شده  درج 
شماره 2( به وسیله ابزارهای دارکشی در 30دقیقه

G4گروه کاریتکمیل فرشوظیفه: 07کد وظیفه 

آگاهی، پایهسطح شایستگی دارکشی فرشکار:07010کد کار

1ـ شرایط انجام کار:
 فضای کارگاهی با کف چوبی

 دستگاه تهویه ـ تأسیسات گرمایشی نور مناسب
 دستگاه دارکشی لوالیی ـ دستگاه دارکشی پرسی ـ چنگک فرش کشی

 دستگاه بن ماری کردن سریشم
 پمپ و نازل برای پاشیدن سریشم ـ سریشم و کتیرا

 میخ ـ چکش ـ میخ کش

2 ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:
جدول شماره 2ـ جدول استاندارد دارکشی

ویژگی ها خصوصیات 

برابر بودن اندازه طول ها و عرض ها گونیا شدن فرش 

مناسب بودن میزان مواد تثبیت کننده مصرفی سفت نشدن ابریشم 

کشیدن تدریجی فرش با نیروی متعادل عدم پارگی فرش توسط میخ و چنگک فرش کشی 

صحیح بودن روش پاشیدن سریشم به پشت فرش عدم برگشتن کجی فرش 

پاشیدن یکنواخت سریشم به پشت فرش عدم لک شدن پشت فرش 

3ـ نمونه و نقشه کار:
 پوشیدن لباس کار ـ زدن ماسک کاغذی ـ پهن کردن فرش به پشت روی تخته دارکشی

 میخ زدن گوشه باال و پایین فرش )یک سمت( ـ اندازه گرفتن ابعاد فرش
 تعیین میزان و محل کج بودن فرش ـ گونیا کردن فرش با استفاده از نخ تراز و میخ

 کشیدن فرش با ابزار چنگک فرش کشی ـ تثبیت کشیدگی فرش با میخ
 آماده سازی سریشم با دستگاه بن ماری ـ ریختن سریشم آماده شده داخل مخزن

 پاشیدن سریشم به پشت فرش ـ کشیدن میخ ها پس از خشک شدن فرش
 تحویل دادن فرش به بخش رفوگری یا سرویس کاری

4ـ ابزار ارزشیابي:
مشاهده ـ اندازه گیری ـ لیست وارسی

5 ـ ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:
 فضای کارگاهی با کف چوبی)چوب روسی با ضخامت حداقل 20 سانتی متر(

 دستگاه تهویه مناسب جهت جلوگیری از پخش شدن بوی بد سریشم در فضا
 تعبیه تأسیسات گرمایشی جهت خشک شدن فرش های سریشم زده شده

 نور مناسب )استفاده از نور سفید و زرد(
 دستگاه دارکشی لوالیی ـ دستگاه دارکشی پرسی ـ چنگک فرش کشی

 دستگاه بن ماری کردن سریشم ـ پمپ و نازل برای پاشیدن سریشم ـ سریشم و کتیرا )سریشم گاوی(
 میخ)1/5×14 میلی متر( ـ چکش ـ میخ کش

6  ـ تکالیف کاری مرتبط در گروه کاری:
 خشک کردن فرش)0708(

 پرداخت نهایی فرش )0709(
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تالیف کتاب های درسي فني و حرفه اي و کاردانش
نمون برگ 9ـ1ـ ارزشیابی کار

نوبت اول:تاریخ ارزشیابي:شماره ملی:نام و نام خانوادگي:

استاندارد عملکرد کار:    L2 سطح صالحیت کمک تکنسین کارگاه فرش بافیحرفه :کد حرفه 
دارکشی قالیچه با 1/5 مترمربع مساحت با کیفیت 
)جدول  دارکشی  استاندارد  جدول  در  شده  درج 
شماره 2( به وسیله ابزارهای دارکشی در 30دقیقه

G4گروه  ارزشیابی کارتکمیل فرشوظیفه: 07کد وظیفه 

آگاهی، پایهسطح شایستگی دارکشی فرشکار:07010کد کار

شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کارردیف
استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان و ...(

رهنمره دهی(
نم

پهن و ثابت کردن فرش1
فضای کارگاهی با کف چوبی

دستگاه تهویه 
نور مناسب

باالتر از حد انتظار
پهن و ثابت کردن فرش و استفاده 
بهینه از تخته دارکشی با توجه به 

ابعاد فرش ها
3

2پهن و ثابت کردن فرشدر حد انتظار

پایین تر از حد 
انتظار

10 درصد عدم توجه به ابعاد فرش 
1و از بین رفتن فضای مفید دارکشی

گونیا کردن فرش2

فضای کارگاهی با کف چوبی
دستگاه تهویه 

نور مناسب
نخ

متر

3ـباالتر از حد انتظار

2گونیا کردن فرشدر حد انتظار

پایین تر از حد 
انتظار

5 درصد عدم دقت در ابعاد صحیح  
1فرش و گونیا کردن

کشیدن و تصحیح کردن ابعاد فرش 3
با روش مورد نیاز

فضای کارگاهی با کف چوبی
دستگاه تهویه 

نور مناسب
چنگک فرش کشی

دستگاه دارکشی لوالیی
دستگاه دارکشی پرسی

میخ
چکش

میخ کش

باالتر از حد انتظار
کشیدن و تصحیح کردن ابعاد فرش 
مجدد  بازبینی  نیازو  مورد  روش  با 

گونیا کردن
3

کشیدن و تصحیح کردن ابعاد فرش در حد انتظار
2با روش مورد نیاز

پایین تر از حد 
انتظار

کشیدن  در  دقت  عدم  درصد   5
1فرش و احتمال صدمه به فرش

تثبیت کردن اندازه فرش4

فضای کارگاهی با کف چوبی
دستگاه تهویه 

تأسیسات گرمایشی 
نور مناسب

دستگاه بن ماری کردن سریشم
پمپ و نازل برای پاشیدن سریشم

سریشم و کتیرا

باالتر از حد انتظار
تثبیت کردن اندازه فرش و بررسی 
جهت  شده  زده  مواد  فرش های 

اطمینان ازکافی بودن میزان مواد
3

2تثبیت کردن اندازه فرشدر حد انتظار

پایین تر از حد 
انتظار

10 درصد عدم رعایت روش صحیح 
1پاشیدن مواد پشت فرش
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ت 

س
سطح 1ـ مسئولیت پذیری)N72(زی

)N72(سطح2 ـ مسئولیت پذیری
ماسک کاغذی

لباس کار
استفاده  از  پس  شده  کج  میخ های 
صاف  افراد  توسط  و  شده  جمع آوری 
آهنی  ضایعات  عنوان  به  یا  و  شده 
بسته بندی شده و به فروش می رسند.

قابل قبول

غیر قابل قبول

2توجه به همه موارد

ارزشیابي کار )شایستگی انجام کار(
 بلی

 خیر

 معیار شایستگی انجام کار :
کسب حداقل نمره 2 از مراحل 2 و 3 و4

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیر فنی , ایمنی, بهداشت , توجهات زیست محیطی و نگرش 
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار 



1۰۰

ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

دو گره زنی و روش های آن 
ابزار و مواد مورد نیاز برای دو گره زنی 

مراحل دو گره زنی 

نخ دو گره 
قیچی

جلسة بیست و يکمپودمان 5 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

  شرح روش های دو گره زنی و انواع آن)ساده و تزیینی(
  بیان تناسب دوگره ها با نوع فرش

  تشریح انواع ابزار مورد نیاز و عملکرد هریک
  بیان انواع مواد مصرفی در دو گره زنی و کاربرد هریک

  آماده کردن نخ دوگره 
  دو گره زدن

فعالیت های یادگیری ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس
نمایش عملی

توضیح و تشریح 
پرسش وپاسخ 

دیدن
دقت و توجه 

یادداشت برداری 
تقلید و تکرار

تمرین و ممارست 
پرسش و پاسخ 



جلسات آموزشی

1۰1

دانش افزايي

ایمنی پیش از شروع دو گره زنی برای جلوگیری از آسیب دیدن انگشتان دست )بر اثر 
کشش زیاد نخ دوگره برروی دست ( بهتر است از چسب کاغذی استفاده شود. 

چسب کاغذی را چند دور، دور انگشتان درگیر در دوگره زنی می پیچند.

چرا برای دو گره زنی از نخ پرتاب استفاده نمی شود؟
زیرا هنگام دوگره زنی نخ به صورت متوالی حلقه شده و تاب می خورد و چنانچه 
نخ دو گره زنی نیز پرتاب باشد، سرویس کار را دچار زحمت کرده و سرعت کار 

دو گره زنی بسیار کند می شود.

پرسش و 
پاسخ



1۰2

خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی هانوع شایستگی
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   مسئولیت پذیری 

   مدیریت زمان 
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خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

   پهن کردن فرش بر روی زمین

   آماده کردن نخ دوگره

   دوگره زنی

   

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

صاف کردن لبه های فرش قبل از 
   دوگره زنی

کوتاه کردن ریشه های بلند و اضافی 
   فرش

قرار دادن فرش برروی پشت آن جهت 
   دوگره زنی

   

   

   

تذکر
1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است. فرایند کار را جزئی تر مورد ارزشیابی 

قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2 ـ شاخص های دیگر را که هنگام ارزشیابی مدنظر دارید نیز به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید. 

ارزشیابی



جلسات آموزشی

1۰3

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

پودمان 5  جلسة بیست و دوم

ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

نخ دو گره دو گره زنی پنجره ای  و روش کار آن
قیچی

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

  شرح روش های دو گره زنی و انواع آن )ساده و تزئیني(
  بیان تناسب دوگره ها با نوع فرش

  تشریح انواع ابزار مورد نیاز و عملکرد هر یک
  بیان انواع مواد مصرفی در دو گره زنی و کاربرد هر یک

  دو گره زدن

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس
نمایش عملی

توضیح و تشریح 

دیدن
دقت و توجه 
تقلید و تکرار

تمرین و ممارست 
پاسخ و پرسش



1۰4

دانش افزايي

و  که شکل  دارد  وجود  تزییني  گره  دو  براي  دیگري  به نظر شما چه روش هاي 
فرم هاي تزییني بیشتري ایجاد شود؟ در کدام مناطق این نوع دوگره زني رایج 

است؟ از فرم هاي تزئیني عکس بگیرید و در کالس به اشتراك بگذارید.
در مناطقی مانند قم به دلیل بافت فرش هاي نفیس ابریشمی و برای زیبایی و 
جلوه بیشتر این فرش ها چند سالی است که نوعي دو گره زني رنگی رایج شده 
که  در آن با دو گره ها ایجاد نقش مي شود. در این نوع دو گره زني از نخ هاي رنگي 

که جنس آنها از ابریشم مصنوعي است استفاده مي شود.

پرسش و 
پاسخ



جلسات آموزشی

1۰5

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خودارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    قرار دادن فرش بر روي پشت آن جهت دو گره زني

   صاف کردن لبه هاي فرش قبل از دو گره زني

   کوتاه کردن ریشه هاي بلند و اضافي فرش

دو گره زنی

 

   

    

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

   به کارگیری نخ مناسب دو گره زنی

   دسته بندی درست تعداد چله ها برای دو گره زنی

   

   

   

    

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را جزئي تر 

مورد ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مدنظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی



1۰6

ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

توضیح انواع شیرازه متصل و منفصل
معرفی ابزار مورد نیاز
نمایش انواع شیرازه ها

نخ تراز 
خامه های رنگی متناسب با نوع کار 

سوزن شیرازه دوزی 
قیچی
فندك

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

  تشریح شیرازه زدن و انواع آن )متصل ـ منفصل( 
  تشریح انواع ابزار شیرازه منفصل و عملکرد هر یک

  بیان انواع مواد مصرفی در شیرازه زدن و کاربرد هر یک
  دوختن انواع شیرازه منفصل به تناسب نوع فرش

  پیچیدن انواع شیرازه منفصل به تناسب نوع فرش

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی 
نمایش عکس 

تشریح و توضیح 
پرسش و پاسخ 

مشاهده 
دقت و توجه 

تمرین و ممارست 
یادداشت برداری 
پاسخ و پرسش 

جلسة بیست و سومپودمان 5 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

دانش افزايي
ندارد



جلسات آموزشی

1۰7

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي

ي ، 
 فن

یر
ي غ

ها
ي 

تگ
س

شای
ت 

ها
وج

، ت
ت 

اش
هد

و ب
ي 

من
ای

طي
حی

ت م
س

زی

     مسئولیت پذیری 

    مدیریت زمان

    

    

    

ني
ي ف

ها
ي 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    آشنایي با انواع شیرازه منفصل

   آشنایي با ابزار و مواد شیرازه منفصل

   روش دوختن شیرازه منفصل )ساده(

روش پیچیدن شیرازه منفصل

 

   

    

کار
ي 

ها
ص 
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ش

   مشخص کردن قسمت هاي آسیب دیده فرش

   انتخاب نخ و سوزن مناسب جهت شیرازه دوزي

   انتخاب نوع شیرازه دوزي متناسب با نوع فرش

   

   

    

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را 

جزئي تر مورد ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مدنظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی



1۰8

ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

شیرازه پیچی منفصل)ساده(
مراحل شیرازه پیچی

نخ تراز 
خامه های رنگی 

سوزن 
قیچی

جلسة بیست و چهارمپودمان 5 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

دانش افزايي

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

  تشریح شیرازه منفصل )ساده(
  تشریح انواع ابزار شیرازه زدن و عملکرد هر یک

  بیان انواع مواد مصرفی در شیرازه زدن و کاربرد هر یک
  دوختن شیرازه ساده به تناسب نوع فرش

  پیچیدن شیرازه ساده به تناسب نوع فرش

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس
نمایش عملی 
پرسش و پاسخ 
توضیح و تشریح

مشاهده 
دقت و توجه 

تمرین وممارست 
پاسخ و پرسش 

ندارد



جلسات آموزشی

1۰9

ارزشیابی

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    تشریح انواع شیرازه منفصل

   تشریح انواع ابزار مصرفي در شیرازه زني

   آماده کردن فرش جهت شیرازه  دوزي

آماده کردن فرش جهت شیرازه پیچي

 

   

    

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

   پهن کردن فرش به سمت پشت آن

   قیچي کردن چند رج از فرش به منظور صاف کردن آن

   انجام عملیات موگیري در فرش هاي تخت باف

   انتخاب نخ و سوزن مناسب جهت شیرازه پیچي

    دوختن شیرازه متناسب با نوع فرش

    

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را جزئي تر 

مورد ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مدنظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.



11۰

ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

تشریح شیرازه پیچی منفصل )دو رنگ(
مو گیری کردن

مراحل کار شیرازه پیچی

خامه های رنگی
نخ تراز 
سوزن 
قیچی

جلسة بیست و پنجمپودمان 5 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

  تشریح شیرازه زدن منفصل )دو رنگ(
  تشریح انواع ابزار شیرازه زدن و عملکرد هر یک

  بیان انواع مواد مصرفی در شیرازه زدن و کاربرد هر یک
  دوختن انواع شیرازه به تناسب نوع فرش

  پیچیدن انواع شیرازه به تناسب نوع فرش
  موگیري شیرازه

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس
نمایش عملی 

توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

دیدن
دقت و توجه 

تکرار 
تمرین و ممارست 

پاسخ و پرسش

دانش افزايي

برخی از شیرازه های دو رنگ نشانه و جزئی از شناسنامه 
دست بافته های مناطق خاصی از کشور هستند.



جلسات آموزشی

111

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    آشنایي با شیرازه زدن دو رنگ

   شیرازه زدن دو رنگ

   انجام موگیري

 
   

    

کار
ي 
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ص 
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ش

   آماده کردن صحیح نخ دو رنگ جهت شیرازه پیچي

   انتخاب روش مناسب شیرازه پیچي دو رنگ

   انتخاب رنگ مناسب نخ جهت شیرازه پیچي دو رنگ

   

   

    

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را 

جزئي تر مورد ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مدنظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی



112

ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

تشریح شیرازه پیچی متخاصم 
موگیری کردن و سر صافی 

مراحل کار شیرازه پیچی متخاصم 

قیچی
سوزن

نخ تراز 
خامه های رنگی

جلسة بیست و ششمپودمان 5 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

  تشریح شیرازه زدن منفصل )متخاصم یا جناقي(
  تشریح انواع ابزار شیرازه زدن و عملکرد هر یک

  بیان انواع مواد مصرفی در شیرازه زدن و کاربرد هر یک
  دوختن انواع شیرازه به تناسب نوع فرش

  پیچیدن انواع شیرازه به تناسب نوع فرش

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس
نمایش عملی 

توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

دیدن
دقت و توجه  

تمرین و ممارست 
یادداشت برداری
پاسخ و پرسش



جلسات آموزشی
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دانش افزايي

به نظر شما شیرازه جناقي بیشتر در چه فرش هایي و در چه مناطقي استفاده مي شود؟
فرش های  در  بیشتر  رنگ(  دو  جناغي  شیرازه  )مخصوصًا  شیرازه ها  نوع  این 
در  ساده  جناغي  شیرازه  و  می شود  دیده  فارس  مناطق  روستایي  عشایري 

فرش های عشایر شاهسون، افشار، رخي عشایر کرد، ترکمن و ... متداول است.

پرسش و 
پاسخ

نمونه شیرازه جناقی یک رنگ و دورنگ در کنار یکدیگر
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    آشنایي با شیرازه زدن متخاصم یا جناقي

   انجام شیرازه زدن متخاصم یا جناقي

   انجام موگیري و صاف کردن کنار فرش

 

   

    

کار
ي 
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ص 

اخ
ش

   انتخاب نخ دو رنگ جهت شیرازه پیچي

شیرازه  شروع  مناسب جهت  جاي  کردن  مشخص 
رنگ دو     پیچي 

   انجام موگیري در تمام مراحل شیرازه پیچي

   رعایت کردن فاصله مناسب شیرازه پیچي تا آخرین مرحله

   

    

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را جزئي تر 

مورد ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مدنظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

شیرازه دوختنی پیچیدنی 
روش کار و مراحل آن 
سر صافی و موگیری
دوال تاب کردن نخ 

نخ تراز 
نخ خامه های رنگی

قیچی
نخ سوزن دوزی 

پودمان 5  جلسة بیست و هفتم

با دوستان خود مشورت کنید: تفاوت این نوع شیرازه با نوع اول در چیست؟
معایب و محاسن هر یک از شیرازه ها را بیان کنید و در مورد ویژگي هاي هر یک 
بحث و گفت و گو کنید. هنرجویان بایستی شیرازه هایی که در مناطق خودشان 
بافته می شود را تشریح کنند و معایب و محاسن آنها را با پرسش از بافندگان 

حرفه ای همان مناطق بیابند.

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

دانش افزايي

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس 

  دوختن انواع شیرازه دوختني پیچیدني 
  پیچیدن انواع شیرازه دوختني پیچیدني به تناسب نوع فرش

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس
نمایش عملی 

توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

دیدن
دقت و توجه  
تمرین و تکرار
پاسخ و پرسش

پرسش و 
پاسخ
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    آشنایي با شیرازه دوختني پیچیدني

   انجام شیرازه دوختني پیچیدني

   انجام سرصافي و موگیري

 

   

    

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

   صاف کردن لبه فرش با قیچي

   انجام موگیري قبل از شروع شیرازه پیچي

   آماده کردن نخ دوال تاب

   رعایت فاصله مناسب از لبه فرش براي شروع کار

   رعایت کردن میزان شلي یا سفتي نخ در تمام مراحل

    

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را 

جزئي تر مورد ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مدنظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

شیرازه پیچیدنی دوختنی )قیطانی (
و مراحل کار آن 

سر نخ زني  و سرصافی لبه قالی 
پیچیدن شیرازه 
دوختن شیرازه 

نخ تراز 
خامه های رنگی 
سوزن شیرازه 
سوزن شماره 1
نخ سوزن کاری

قیچی
میخ 

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

  تشریح شیرازه پیچیدنی دوختنی )قیطانی(
  بیان انواع مواد مصرفی در شیرازه زدن و کاربرد هر یک

  سر نخ زني و سرصافی لبه قالی 
  دوختن انواع شیرازه به تناسب نوع فرش

  پیچیدن انواع شیرازه به تناسب نوع فرش

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس
نمایش عملی

توضیح و تشریح
پرسش و پاسخ 

مشاهده 
دقت و توجه 

تمرین و ممارست 
پاسخ و پرسش 
تقلید و تکرار 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

دانش افزايي

پودمان 5  جلسة بیست و هشتم

ندارد
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    آشنایي با شیرازه پیچي دوختني )قیطاني(

   انجام شیرازه زني

   آشنایي با سرنخ زني و سرصافي
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ي 
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ص 
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ش

   آماده کردن قیطان مناسب

توجه به میزان ضخامت مورد نیاز و مناسب براي 
   شیرازه

   آماده کردن نخ دو ال تاب

   

   

    

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را 

جزئي تر مورد ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مدنظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

سر نخ زنی و سر صافی
عوامل ایجاد سر نخ در فرش 

روش های اصالح آن 
)قیچی، درفش و نیش قلم( 

روش های پیشگیری از ایجاد سر نخ 
سر صافی 

قیچی پرداخت 
درفش 
ماژیک 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

پودمان 5  جلسة بیست و نهم

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

  تشریح سرنخ زدن و انواع آن )درفشی ـ قیچی کاری(
  تشریح هم اندازه کردن چله های فرش

  تشریح انواع ابزار مورد نیاز سرنخ زدن و سرصافی
  زدن انواع سرنخ

  صاف کردن چله های فرش و برش یک اندازه آنها

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش تصویر 
نمایش عملی 

توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

دیدن و توجه کردن 
تقلید و تکرار 

تمرین و ممارست 
پاسخ و پرسش 



12۰

دانش افزايي

ارگونومی: اصول صحیح نشستن در حین کار رعایت شود.

هنگام کار با قیچي مراقب انگشتان دست خود باشید. ایمنی و 
بهداشت

چرا پودهای نمایان شده از فرش را از همان نقطه قیچی نمی کنند؟
چنانچه فاصلۀ بین دو پود از هم بسیار کم باشد، پودها را با درفش کمی عقب تر 
ایجاد  شوند  قیچی  نقطه  همان  از  اگر  زیرا  می کنند.  قیچی  سپس  کرده  خارج 

حفره کوچکی که به اصطالح به آن چال شدگی می گویند، می شود.

پرسش و 
پاسخ



جلسات آموزشی
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    آشنایي با سرنخ زدن و انواع آن )درفشیـ   قیچی کاری(

   هم اندازه کردن چله های فرش

   زدن انواع سرنخ

صاف کردن چله های فرش و برش یک اندازه آنها
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ي 
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ص 
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ش

   پهن کردن فرش از سمت روي آن

   نگه داشتن سرنخ با نوك قیچي

   آسیب وارد نکردن به پرزهاي سالم فرش

   قیچي کردن سرنخ 

   استفاده صحیح از درفش براي سرنخ زني

    

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را جزئي تر 

مورد ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مدنظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

چرم دوزی و تشریح آن 
انواع روش های چرم دوزی 
کاربرد چرم دوزی در فرش

روش کار و مراحل چرم دوزی 

چرم آماده نواری
سوزن چرم دوزی 

نخ چرم دوزی 

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

  تشریح چرم دوزی
  تشریح انواع دوخت چرم )زیگزاگی ـ N شکل ـ لوزي(

  تشریح انواع ابزار چرم دوزی و عملکرد هریک
  بیان انواع مواد مصرفی در چرم دوزی و کاربرد هر یک

  دوختن چرم به صورت زیگزاگی در کنار لبه های پشتی فرش با نخ و سوزن
  دوختن چرم به صورت N شکل در کنار لبه های پشتی فرش با نخ و سوزن

  دوختن چرم به صورت لوزي در کنار لبه های پشتی فرش با نخ و سوزن

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس 
نمایش عملی 

توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

یادآوری نکات ایمنی 

مشاهده 
دقت و توجه 

تمرین و ممارست 
تقلید و تکرار 

پاسخ و پرسش 

جلسة سی امپودمان 5 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

دانش افزايي
ندارد



جلسات آموزشی
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    شرح انواع دوخت چرم )زیگزاگیـ  لوزیـ  شترگلو(

دوختن چرم به صورت زیگزاگی در کنار لبه های پشتی 
   فرش با نخ و سوزن

دوختن چرم به صورت لوزی در کنار لبه های پشتی 
   فرش با نخ و سوزن
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   آماده کردن میزان مناسب چرم و مقوا براي دوخت

   انتخاب نوع مناسب چرم دوزي متناسب با فرش

   

   

   

    

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را جزئي تر 

مورد ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مدنظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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1ـ شرایط انجام کار:
 سالن با کف موزاییک )حدود 40 تا 50 متر مربع(

 نور مناسب ـ قیچی                                                   
 برس ـ سوزن ـ درفش ـ گزن                                              

 پشم ـ شیرازه ـ ابریشم
 چرم ـ نخ چرم دوزی ـ جعبه ابزار

2 ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:
جدول شماره 5 ـ استاندارد سرویس کاری فرش

چرم دوزیشیرازه زنیدو گره زنینوع فرش

شیرازه منفصل با پشم مرینوس یا پشم 4 تا5 نخ چله با هم گره زده می شونداعال
ترکیب شده با مواد دوخته می شود

فاصله دوخت ها 4 تا 5 سانتی متر بر 
روی چرم با عرض 4 سانتی متر

شیرازه متصل با پشم معمولی پیچیده 6 تا 7 نخ چله با هم گره زده می شوندتجارتی
می شود

فاصله دوخت ها 5 تا 6 سانتی متر بر 
روی چرم با عرض 4 سانتی متر

3ـ نمونه و نقشه کار:
 پوشیدن لباس فرم مناسب ـ نظافت محل کار

 پهن کردن فرش ـ دو گره زدن
 دوختن یا پیچیدن شیرازه به تناسب فرش

 زدن سرنخ با قیچی یا درفش به تناسب فرش
 دوختن چرم به لبه های پشت فرش

 برس زدن چله های فرش
 قیچی زدن و یک اندازه کردن چله ها

4ـ ابزار ارزشیابي:
مشاهده ـ پرسش و پاسخ ـ لیست وارسی

5  ـ ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:
 سالن با کف موزاییک متناسب با متراژ و تعداد فرش )حدود 40 تا 50 متر مربع(

 نور مناسب )تلفیقی از نور زرد و سفید(
 قیچی ـ برس                                                                                                       

 سوزن )چرم دوزی ـ شیرازه زنی(
 درفش ـ گزن

 پشم شیرازه )دباغی ـ مرینوس ـ موادی(
 ابریشم ـ چرم ـ نخ چرم دوزی ـ جعبه ابزار

 دفترچه برای ثبت مشخصات و شماره فرش

6  ـ تکالیف کاری مرتبط در گروه کاری:
 خشک کردن فرش )0708(

 دارکشی فرش )07010(

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تألیف کتاب های درسي فني و حرفه اي و کاردانش
نمون برگ 8ـ1ـ تحلیل استاندارد عملکرد کار

نوبت اول:تاریخ ارزشیابي :شماره ملی:نام و نام خانوادگي:

استاندارد عملکرد کار:L2 سطح صالحیت حرفه:کمک تکنسین کارگاه فرش بافی کد حرفه 
دوگره زنی یک متر با کیفیت درج شده در جدول استاندارد سرویس کاری 

فرش )جدول شماره 5( با استفاده از نخ در مدت زمان 30 دقیقه
استاندارد  جدول  در  شده  درج  کیفیت  با  متر  یک  شیرازه زنی 
سرویس کاری فرش )جدول شماره 5( با استفاده از پشم و سوزن در 

مدت زمان 60 دقیقه
استاندارد  جدول  در  شده  درج  کیفیت  با  متر  یک  چرم دوزی 
سرویس کاری فرش )جدول شماره 5( با استفاده از چرم و سوزن و نخ 

چرم در مدت زمان 15دقیقه

G5گروه کاریوظیفه: تکمیل فرش 07کد وظیفه 

آگاهی، پایه سطح شایستگی سرویس کار فرش 07011کد کار
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تألیف کتاب های درسي فني و حرفه اي و کاردانش
نمون برگ 9ـ1ـ ارزشیابی کار

نوبت اول:تاریخ ارزشیابي :شماره ملی:نام و نام خانوادگي:

استاندارد عملکرد کار: L2 سطح صالحیت حرفه:کمک تکنسین کارگاه فرش بافی کد حرفه 
دوگره زنی یک متر با کیفیت درج شده در جدول استاندارد سرویس کاری 

فرش )جدول شماره 5 ( با استفاده از نخ در مدت زمان 30 دقیقه
استاندارد  جدول  در  شده  درج  کیفیت  با  متر  یک  زنی  شیرازه 
سرویس کاری فرش )جدول شماره 5 ( با استفاده از پشم و سوزن در 

مدت زمان 60 دقیقه
چرم دوزی یک متر با کیفیت درج شده در جدول استاندارد سرویس کاری 
فرش )جدول شماره 5( با استفاده از چرم و سوزن و نخ چرم در مدت 

زمان 15دقیقه

G5گروه ارزشیابی کاروظیفه: تکمیل فرش 07کد وظیفه 

آگاهی، پایه سطح شایستگی کار: سرویس کار فرش  07011کد کار

ف
شرایط عملکرد )ابزار، مواد، تجهیزات، مراحل کارردی

استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره نتایج ممکنزمان، مکان و ...(
رهدهی(

نم

دو گره زنی1

سالن با کف موزاییک )حدود 40 تا 50 متر 
مربع(

نور مناسب 
نخ دوگره ـ ابریشم ـ جعبه ابزار

1 متر مربع فرش ـ 10 دقیقه زمان

باالتر از حد 
انتظار

حد  از  بیشتر  ظرافت  با  زدن  گره  دو 
3استاندارد

2دوگره زدن در حد متعارفدر حد انتظار
پایین تر از 
حد انتظار

حد  از  کمتر  ظرافت  با  زدن  دوگره 
1استاندارد

2
شیرازه پیچی 

  و
شیرازه دوزی

سالن با کف موزاییک )حدود 40 تا 50 متر 
مربع(

نور مناسب                                                                                               
سوزن ـ پشم شیرازه ـ جعبه ابزار ـ قیچی        

1 متر مربع فرش ـ 15 دقیقه زمان

باالتر از حد 
انتظار

شیرازه پیچی و شیرازه دوزی با ظرافت بیشتر 
3از حد استاندارد و استفاده از مواد مرغوب

حد در حد انتظار در  شیرازه دوزی  و  شیرازه پیچی 
2متعارف

پایین تر از 
حد انتظار

شیرازه پیچی و شیرازه دوزی با ظرافت کمتر 
1از حد استاندارد و استفاده از مواد نامرغوب

3
سرنخ زنی

و
سرصافی

سالن با کف موزاییک )حدود 40 تا 50 متر 
مربع(

نور مناسب 
قیچیـ  برسـ  درفش گزن جعبه ابزارـ  1 متر 

مربع فرش ـ 10 دقیقه زمان

باالتر از حد 
انتظار

بیرون آوردن  و  سرصافی  و  نخ زنی  سر 
3سرنخ ها با درفش از پشت فرش

2سر نخ زنی و سرصافیدر حد انتظار
پایین تر از 
حد انتظار

5 درصد عدم دقت کافی در زدن سرنخ ها 
1و سوراخ شدن فرش

چرم دوزی4

سالن با کف موزاییک )حدود 40 تا 50 متر 
مربع(

نور مناسب 
سوزن ـ چرم ـ نخ چرم دوزی ـ جعبه ابزار ـ 1 

متر مربع فرش ـ 5 دقیقه زمان

باالتر از حد 
انتظار

در  کوتاه  فواصل  رعایت  با  چرم دوزی 
3کوك ها و دوباره دوزی

2چرم دوزی در حد متعارفدر حد انتظار
پایین تر از 
حد انتظار

فاصله  رعایت  در  دقت  عدم  درصد   5
1کوك ها در هنگام دوخت چرم

ی، 
 فن

یر
ی غ

ها
ی 

تگ
س

شای
ت 

ها
وج

، ت
ت

اش
هد

ی، ب
من

ای
ش

گر
و ن

ی 
یط

مح
ت 

س
زی

)N73( درستکاری
)N72(مسئولیت پذیری

قرار دادن ابزارهای تیز در جعبه 
مخصوص

رعایت ارگونومی صحیح نشستن
دقت کافی هنگام استفاده از ابزار

ضایعات پشم و نخ اندکی که از 
این مرحله باقی می ماند همراه با 
دیگر ضایعات بسته بندی شده  از 

کارخانه خارج می شود.

قابل قبول

غیر قابل 
قبول

2توجه به همه موارد

ارزشیابی کار )شایستگی انجام کار(
 بلی
 خیر

معیار شایستگی انجام کار :
کسب حداقل نمره 2 از مراحل  .1 و 2 و3

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش 
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار
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تألیف کتابهاي درسي  1  استاندارد شایستگي حرفه رشته صنایع دستي، دفتر 
فني و حرفهاي و کاردانش، 1393. 

2   استاندارد ارزشیابي رشته صنایع دستي، دفتر تألیف کتابهاي درسي فني و 
حرفه اي و کاردانش، 1393. 

3  راهنماي برنامه درسي رشته صنایع دستي، دفتر تألیف کتابهاي درسي فني 
و حرفهاي و کاردانش، 1394. 

یازدهم(  پایه  فرش  کاری  سرویس  و  پرداخت  )درس  درسي  برنامه  4  راهنماي 
و  حرفهاي  و  فني  درسي  کتابهاي  تألیف  دفتر  فرش،  دستي،  صنایع  رشته 

کاردانش، 1395. 
5  کتاب درسي پرداخت و سرویس کاری فرش، آموزش و پرورش، 1396. 

و  آموزش  فرش،  ـ  دستی  صنایع  رشته  هنرجو  همراه  درسي  کتاب  6  ضمیمه 
پرورش، 1395. 

7  نیاز سنجي شغلی رشته صنایع دستي ـ دفتر تألیف کتاب های درسي فني و 
حرفهاي و کاردانش، 1393.

شاخه های  غیرفنی  و  فنی  شایستگی های  دروس  ارزشیابی  نحوه  8  شیوه نامه 
فنی وحرفه ای و کاردانش، شماره 211482/400 مورخ 95/11/30. 

فهرست منابع
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