فصل دوم:جلسات آموزشی

پودمان 4
عدل بندی

تهیه لوازم بسته بندی

واحد

يادگيري 1

پودمان  :4جلسة هجدهم
عناوین درس

ابزار و تجهیزات مورد نیاز

انواع لوازم بسته بندی فرش (مواد) انواع ابزار طناب نایلونی ـ طناب کنفی ـ گونی کنفی ـ گونی
نایلونی ـ نوار ـ بست
بسته بندی فرش

ابزار کمک آموزشی
نمونه های مختلف از عالئم استاندارد مخصوص روی بسته بندی ها از قبیل:

اهداف توانمندسازی
شناسایی انواع لوازم بسته بندی فرش (مواد)
شناسایی انواع ابزار مناسب بسته بندی فرش
آماده سازی انواع لوازم بسته بندی فرش
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فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح می دهد.
کنترل می کند.
نشان می دهد.

توجه می کند.
مشاهده و تکرار می کند.
انجام می دهد.

دانش افزایی
جاروهایی که با ساقههای نازک گیاهان ساخته شدهاند ،باید برای افزایش کاربری
و اثرگذاری بیشتر ،آن را اصالح نمود .روش آمادهسازی و اصالح جارو مطابق با
تصویر زیر صورت میگیرد.

الف) جارو قبل از برش

ب) برش اضافه جارو با
زاویه مناسب

ج) وضعیت قراگیری جارو
در زمان استفاده

اغلب جاروها به گونه ای ساخته شده اند که برای استفاده از آنها باید کامال ً
عمودی نسبت به سطح قرار گیرند ،که این وضعیت باعث می شود برای بدن
انسان در حین جاروکشی نیز وضعیت نامناسبی پیدا کند .پس بهتر است که
الیاف جارو با زاویه ای مناسب قیچی شوند .اصالح زاویه تماس باعث می گردد
که دسته جارو از حالت عمود خارج گردد و با زاویه دست انسان هم سو شود.
نکته قابل توجه در این اتفاق ،کمک به ارگونومی بدن و وضعیت دست انسان
در حین جارو زدن می شود.
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فصل دوم:جلسات آموزشی

ارزشیابی
عناوین شایستگی ها

نوع شایستگی

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

تفکرمنطقی
شایستگی های غیر فنی،
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی

مدیریت مواد وتجهیزات

عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

تکمیل فهرست تجهیزات و مواد مصرفی
آماده سازی تجهیزات و مواد مصرفی براساس فهرست
فرایند کار تنظیم و کالیبره کردن ترازوی باسکولی

شایستگی های
فنی

توجه به روش بسته بندی فرش برای تهیه فهرست تجهیزات
توجه به روش بسته بندی فرش برای انتخاب نوع تجهیزات
شاخص های توجه به روش بسته بندی فرش برای تعیین مقدار مواد مصرفی
کار
انتخاب محل مناسب (صاف و یکنواخت) برای قراردهی باسکول
به کارگیری یک واحد وزنی مشخص برای تنظیم و کالیبره کردن

تذکر

1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است .اگر بخواهید فرایند کار را جزئی تر
مورد ارزشیابی قرار دهید می توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص های دیگری را هنگام ارزشیابی مدنظر دارید می توانید به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید.
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واحد

بسته بندی فرش

يادگيري 2

پودمان چهارم :جلسة نوزدهم
ابزار و تجهیزات مورد نیاز

عناوین درس

بسته بندی تکی فرش به روش های مختلف

قالیچه تابلویی ،پایه نگهدارنده رول ،پایه نگهدارنده
کیسههای نایلونی رول ،طناب کنفی ،ابزار نوارکش
نامحدود ،نوار پالستیکی ،آچار پانچ نوار ،بست فلزی
پانچ نوار ،خودکار ،دفترچه یادداشت ،گونی پالستیکی،
کاتر ،کیسه پالستیکی رول ،کیسه پالستیکی مشکی
بزرگ ،جارو دستی سنتی ،عکس و اسالید ،فرش (6
متری یا  9متری) ـ نفتالین ،سیلیکاژل

ابزار کمک آموزشی
چند ورق کاغذ ( A4یا دستمال پارچه ای به ابعاد  20در 30سانتی متر)
اهداف توانمندسازی
بسته بندی فرش به روش تا زدن
بسته بندی فرش به روش لول کردن
بسته بندی تابلو فرش
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
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هنرآموز

هنرجو

توضیح می دهد.
کنترل می کند.
انجام می دهد.
نمایش عکس و اسالید
پخش فیلم آموزشی

توجه می کند.
مشاهده و تکرار می کند.

فصل دوم:جلسات آموزشی

دانش افزایی
فرش هایی که ابعاد بزرگی دارند ،معموال ً برای بسته بندی تا زده می شوند.
فرش هایی که دارای ابعاد متوسط و معمولی هستند ،لول می شوند.
تابلو فرش هایی که دارای قاب هستند ،به صورت تخت بسته بندی می شوند.
فرش هایی که گرد و دایره ای هستند ،با توجه به ابعاد و وضعیت آنها ،به سه
روش لول ،تازدن و تخت بسته بندی می شوند.
توجه داشته باشید که کارهایی از قبیل گستردن ،لول کردن ،تا زدن و حمل و
نقل فرش باید بهصورت گروهی و با کمک و یاری هنرجویان به یکدیگر انجام
شود .لذا ضرورت دارد که در این قبیل فعالیتهای کالسی و حتی برای ارزشیابی
هنرجویان در تیمهای دو نفره گروهبندی شوند.
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ارزشیابی
نوع شایستگی

2 3

عناوین شایستگی ها

1

خودارزیابی هنرجو

تفکر منطقی
شایستگی های غیر فنی ،مدیریت مواد و تجهیزات
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی
2 3

عناوین شایستگی ها

1

خودارزیابی هنرجو

دسته بندی فرش ها براساس ابعاد ،کیفیت
تعیین روش بسته بندی برای فرش های دسته بندی شده
فرایند کار لول کردن فرش با فشردن مناسب و بدون بیرون زدگی طرفین و بستن
آن با طناب یا نوار
تازدن فرش به ابعاد مناسب و بدون بیرون زدگی چله و شیرازه آن
بسته بندی تابلو فرش دارای قاب
دسته بندی براساس اندازه
شایستگی های
فنی

درجه بندی براساس کیفیت فرش
دسته بندی فرش ها براساس نوع بسته بندی مناسب برای آنها
لول کردن فرش از سمت چله های آن
شاخص های
کار

فشردگی یکسان و یکنواخت در فرش لول شده
عدم بیرون زدگی شیرازه فرش لول شده
قابل مشاهده نبودن چله و شیرازه فرش تا شده
شکل یکنواخت و مستطیلی فرش تا شده
استفاده از مصالح مناسب و مقاوم در بسته بندی تابلو فرش

تذکر

1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است .اگر بخواهید فرایند کار را جزئی تر
مورد ارزشیابی قرار دهید می توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص های دیگری را هنگام ارزشیابی مدنظر دارید می توانید به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید.

پودمان چهارم :جلسة بیستم
عناوین درس
روکش کردن،کالف کشی و نوارکشی تکی فرش
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ابزار و تجهیزات مورد نیاز
طناب کنفی ،ابزار نوارکش نامحدود ،نوار پالستیکی،
آچار پانچ نوار ،بست فلزی پانچ نوار

فصل دوم:جلسات آموزشی

ابزار کمک آموزشی
فیلم آموزش استفاده از ابزار نوارکش
ویدئو پروژکتور
اهداف توانمندسازی
روکش کردن تک فرش
کالف کشی بسته تکی فرش
نوارکشی بسته تکی فرش
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح می دهد.
کنترل می کند.
انجام می دهد.
نمایش عکس و اسالید
پخش فیلم آموزشی

توجه می کند.
مشاهده و تکرار می کند.

دانش افزایی
به طور معمول برای بستن فرش های لول و یا تاشده از طناب استفاده می شود.
اما باید در نظر داشت که طناب وسیله مناسبی برای این کار نیست ،چون که
طناب باعث سایش پرز و الیاف فرش خواهد شد و اثر آن روی فرش باقی خواهد
ماند .اگر فرش های نفیس و گرانبهایی با طناب معمولی بسته بندی گردد قطعاً
آسیب جبران ناپذیری را به فرش وارد می کند.
برای بستن فرش بهتر است که از نوارهای مخصوص بسته بندی استفاده گردد.
این نوارها به دلیل پهنایی که دارند آسیب کمتری به فرش وارد می کنند.
در برخی از کارخانجات تولید فرش و یا شرکت های قالی شویی برای بستن
و بسته بندی فرش از نوار چسب استفاده می شود .در خصوص نیز باید توجه
داشت که بخشی از مواد چسبنده و شیمیایی از نوار چسب جدا شده و روی
الیاف فرش منتقل می گردد که این مواد نیز به نوبه خود به الیاف فرش آسیب
وارد کرده و با جذب آلودگی باعث کثیف شدن فرش خواهد شد .اگر قرار باشد
که از نوار چسب برای بستن فرش استفاده شود ،بهتر است ابتدا یک الیه کاغذ
یا پارچه دور فرش پیچیده شود و سپس از نوار چسب استفاده گردد .با این عمل
مواد چسبنده با الیاف فرش تماس برقرار نمی گردد.
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ارزشیابی
عناوین شایستگی ها

نوع شایستگی

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

تفکرمنطقی
شایستگی های غیر فنی،
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی

مدیریت مواد و تجهیزات

عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

بستن فرش لول شده با طناب (کالف کشی فرش لول شده)
فرایند کار

بستن فرش تا شده (کالف کشی فرش تا شده)
روکش کردن فرش لول شده و بستن سر و ته روکش
روکش کردن فرش تا شده و کالف کشی آن
روکش کردن تابلو فرش و کالف کشی آن
فرش لول شده را از سه قسمت ابتدا ،وسط و انتها با طناب یا نوار مناسب ببندد.
فرش تا شده را از ابتدا و انتها با طناب یا نوار مناسب ببندد.
روکش نایلونی را با سرعت عمل مناسب روی فرش بکشد و به روکش
آسیب وارد نشود.

شایستگی های
فنی

سر و ته روکش نایلونی فرش لول را به اندازه ای که امکان بستن آن
وجود داشته باشد ،در نظر گرفته و سپس آن را برش دهد.
برای بستن سر و ته کیسه روکش (فرش لول شده) از نخ مناسب یا نوار
چسب مناسب استفاده کند.
شاخص های فرش تکی تا شده را با کیسه نایلونی مناسب با سرعت عمل روکش کند
کار
و به کیسه آسیب نرسد.
گره هایی که برای بستن طناب ها به کار می برد ،صحیح باشد.
محل بستن کالف روی فرش ها صحیح باشد.
کالف کشی با فشار مناسب انجام دهد( .شل نباشد و آن چنان هم سفت
نباشد که موجب آسیب به فرش شود).

تذکر
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1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است .اگر بخواهید فرایند کار را جزئی تر
مورد ارزشیابی قرار دهید می توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص های دیگری را هنگام ارزشیابی مدنظر دارید می توانید به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید.

فصل دوم:جلسات آموزشی

پودمان چهارم :جلسة بیست و یکم
ابزار و تجهیزات مورد نیاز

عناوین درس
اندازه گیری ابعاد فرش و ثبت مشخصات آن

فرش ( 6متری یا  9متری) ،خودکار ،دفترچه
یادداشت ،متر ،خط کش ،جاروی دستی سنتی

ابزار کمک آموزشی
نمونه جدول ثبت مشخصات فرش
اهداف توانمندسازی
اندازه گیری دقیق فرش
ثبت مشخصات فرش بر روی برچسب (جنس ،ابعاد ،نقشه ،مکان بافت ،رج شمار)
الصاق برچسب بر پشت فرش یا بسته فرش
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح می دهد.
کنترل می کند.
انجام می دهد.

توجه می کند.
مشاهده و تکرار می کند.

دانش افزایی
برای ثبت مشخصات فرش ،گستردن آن روی سطحی کامال ً صاف و یکنواخت
و تمیز ضروری است که پس از گستردن فرش باید آن را با جاروی دستی
سنتی ،جارو کرد .استفاده از جاروی سنتی باعث باز شدن خواب پرزهای فرش
می شود و اگر ایرادی در گره های فرش باشد ،بهتر تشخیص داده خواهد شد.
ثبت مشخصات فرش براساس اولویت ها صورت می گیرد .ابتدا نام فرش ،که
معموال ً از طرح و نقش آن اقتباس می گردد .مانند :لچک ترنج ،افشان ،گلدانی
و ...سپس محل بافت فرش ،و پس از آن ابعاد کلی فرش ثبت می گردد و در
نهایت جزئیات دیگر آن.
اندازه گیری قطرهای فرش برای تعیین کج نبودن اضالع فرش و برابر بودن
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زوایای چهار گوشه فرش است ،لذا ثبت طول قطر فرش ضرورتی ندارد .کافی
است که اعالم شود که زوایای فرش رعایت شده است یا خیر .اگر یکی از اضالع
فرش اندازه صحیح نداشته باشد و یا فرش از حالت مستطیل خارج شده باشد،
قطرهای فرش با هم برابر نخواهند بود.
اگر فرش گرد و دایره ای باشد ،برای تعیین گرد بودن آن باید قطر دایره فرش
را به صورت به عالوه یا ضربدر اندازه گیری کرد .و برای تعیین انطباق مرکز طرح
فرش با مرکز اصلی فرش ،از مرکز طرح فرش شعاع آن را تا چند نقطه از لبه
فرش اندازه گیری نمود.
از هنرجو خواسته شود که جدول مشخصات فرش را مطابق با جدول زیر
طراحی و ترسیم نماید .و از این جدول برای ثبت مشخصات فرش استفاده کند.
نکته :بخش اول اطالعات خواسته شده در این جدول مربوط به آموزش پودمان
دوم است که هنرجو با اتکاء به آموزش های فراگرفته ،این بخش از جدول را
تکمیل می نماید .ضمناً الزم به ذکر است که در پایان عدل بندی هنرجو برای
تهیه و تکمیل شناسه فرش می تواند به اطالعات درج شده در این جداول
مراجعه نماید و در این جلسه الزم است که هنرجو فقط بخش مربوط به
اندازه های فرش را تکمیل نماید.
جدول ثبت مشخصات فرش:
وضعیت ساختاری (بافت فرش)

سالم

سالم

معیوب

سالم

معیوب

دارد

معیوب

دارد

ندارد

ندارد

هست

نیست

دارد

وضعیت قطرها
مساوی

نا مساوی

مساوی

نامساوی

مقدار اختالف

وضعیت حاشیه

بلی

راست چپ راست چپ

ندارد

اندازه اضالع اندازه اضالع
عرضی
طولی

شیرازه

صاف و
اعوجاج
یکنواختی نوع گره و رنگ
سطح
رج شمار پریدگی
طولی عرضی
بافت

پرداخت
دارد

خیر

شماره
فرش

نام فرش

رنگ متن
فرش

ریشه

پرز

وضعیت ظاهری

توضیحات

وضعیت قرارگیری
مرکز طرح با مرکز فرش

مقدار و محل اختالف

برای درک بهتر هنرجویان و فراگیری سریع تر آنان ضرورت دارد که این جدول را
براساس محتوای آموزشی این جلسه و نیز مراحل کارهایی که باید انجام شود آن را
به بخش های مختلف تقسیم بندی کرده و برای هر مرحله جدول ساده تری ترسیم
شود و در نهایت آن جداول را در یک جدول جمع بندی نمایید.
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ارزشیابی
عناوین شایستگی ها

نوع شایستگی

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

تفکرمنطقی
شایستگی های غیرفنی،
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی

مدیریت مواد و تجهیزات

عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

ترسیم جدول مشخصات و ابعاد فرش
گستردن فرش به طور صحیح در محل مناسب
جاروکشی
نام گذاری فرش
فرایند کار تشخیص رنگ زمینه فرش
تشخیص وضعیت ساختاری فرش
تشخیص وضعیت ظاهری فرش
تشخیص نوع گره فرش
شایستگی های
فنی

تشخیص وضعیت پرداخت کاری فرش

ترسیم صحیح جدول مشخصات فرش
جاروکشی در جهت خالف خواب پرز فرش
رعایت ترتیب اندازه گیری ها
استفاده صحیح از ابزار اندازه گیری
شاخص های خوانش و ثبت اندازه ها براساس سانتی متر
کار
رعایت نقاط قرینه در اندازه گیری

تذکر

 1ـ  هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است .اگر بخواهید فرایند کار را جزئی تر
مورد ارزشیابی قرار دهید می توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص های دیگری را هنگام ارزشیابی مدنظر دارید می توانید به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید.
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واحد

عدل بندی

يادگيري 3

پودمان چهارم :جلسة بیست و دوم
عناوین درس

ابزار و تجهیزات مورد نیاز

عدل بندی

استانداردسازی در بسته بندی فرش /تا زدن و
چیدمان فرش روی هم

ابزار کمک آموزشی
قطعات پارچه به ابعاد  20در  30سانتی متر یا کاغذ ( A4برای تهیه ماکت فرش)
مداد ـ خط کش
نمونههای مختلف فرش از نظر ابعاد و کیفیت ـ ابزار و تجهیزات بستهبندی فرشـ
نفتالین و سیلیکاژل ـ ترازوی باسکولی ـ فرم ثبت مشخصات مرسوله
اهداف توانمندسازی
تازدن فرش ها در ابعاد منظم و یکسان
روی هم قراردادن فرش های تا زده
کنترل لبه های فرش های تا زده
محکم کردن عدل با طناب
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح می دهد.
کنترل می کند.
انجام می دهد.

توجه می کند.
مشاهده و تکرار می کند.

دانش افزایی
برای سهولت در روند آموزش و امکان شرایط تکرار و تمرین ،از هنرجویان
بخواهید که با استفاده از یک دستمال پارچه ای و یا یک ورق کاغذ  A4به
عنوان ماکت فرش برای تمرینات متعدد تا زدن فرش استفاده کنند .البته بهتر
است که ابعاد کاغذ یا دستمال پارچه ای را به نسبت ابعاد فرش در نظر گرفت.
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مثال ً برای فرش  150در  200سانتی متر ،ابعاد ماکت آن  15در  20سانتی متر
باشد .رعایت نسبت اندازه ماکت نسبت به فرش اصلی باعث می شود که تعداد
تای فرش و اندازه هر یک از آنها مشخص شود.
نکته :به طور معمول هر عدل فرش ،شامل حدودا ً  20متر مربع فرش با وزن
حداقل  80تا حداکثر  110کیلوگرم می شود.
امروزه برای عدلبندی ،روش لول کردن فرش به جای روش تا زدن فرش در حال
جایگزین شدن است و علت آن این است که در روش لول کردن ،آسیب کمتری
به فرش وارد میشود و خطر پارگی فرش از محلهای تا شده در آن وجود ندارد.
ارزشیابی
عناوین شایستگی ها

نوع شایستگی

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

تفکرمنطقی
شایستگی های غیر فنی ،مدیریت مواد و تجهیزات
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی
عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

تعیین روش تا زدن فرش با توجه به ابعاد طول و عرض آن
فرایند کار

تا زدن یک اندازه و برابر فرش های متفاوت و مختلف
به کارگیری مواد جاذب رطوبت و گندزدا در حین تا زدن فرش
چیدمان فرش های تا شده روی یکدیگر
طناب کشی (کالف کشی) فرش های رو هم قرار گرفته

شایستگی های
فنی

توجه در تبدیل ابعاد طولی و عرضی فرش به ابعاد کوچک تر در تعیین
روش های تازدن فرش
حفظ ابعاد و اندازه فرش تاشده
قابل مشاهده نبودن ریشه و شیرازه فرش تا شده
توجه به کیفیت و ابعاد فرشهای تا شده در حین چیدمان آنها روی یکدیگر

شاخص های توجه به ابعاد استاندارد عدل فرش و رعایت آن در حین چیدمان فرشهای
کار
تا شده روی یکدیگر
رعایت فشار مناسب در بستن طناب یا کالف دور بسته فرش

تذکر

1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است .اگر بخواهید فرایند کار را جزئی تر
مورد ارزشیابی قرار دهید می توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص های دیگری را هنگام ارزشیابی مدنظر دارید می توانید به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید.
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پودمان چهارم :جلسة بیست و سوم
عناوین درس

ابزار و تجهیزات مورد نیاز

عدل بندی

استانداردسازی در بستهبندی فرش /روکشکردن
عدل فرش و تهیه شناسه عدل فرش و الصاق آن

ابزار کمک آموزشی
مواد و ابزاربسته بندی فرش ـ نمونه های مختلف فرش ـ ابزار نوارکشی ـ مترـ کاغذ
و خودکار ـ ماژیک ـ کیسه و گونی پالستیکی ـ طناب ـ نفتالین و سیلیکاژل ـ نخ
و سوزن ـ فرم ارزشیابی
اهداف توانمندسازی
کشیدن روکش بر روی عدل و بستن آن
ثبت شماره و مشخصات عدل بر روی روکش
دوختن روکش عدل
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح می دهد.
کنترل می کند.
انجام می دهد.

توجه می کند.
مشاهده و تکرار می کند.

دانش افزایی
هنرجویان برای تهیه شناسه عدل فرش می توانند از « جدول ثبت مشخصات
فرش » که در جلسات قبل آموزش دیده اند ،استفاده کنند.
نکته :توجه هنرجویان را به این نکات جلب نمایید.
 1در بسته محصوالتی که امکان و احتمال جذب رطوبت وجود دارد و رطوبت
موجب تخریب محصول می شود ،باید از مواد جاذب رطوبت مانند سیلیکاژل
استفاده گردد.
 2در حد امکان برای بسته بندی محصوالتی مانند فرش ،از کیسه های نایلونی
مشکی و سیاه رنگ استفاده نکنند .زیرا این قبیل کیسه ها از مواد بازیافتی تهیه
می شوند و چنانچه فرش مدت طوالنی در این کیسه ها قرار بگیرد ،دچار بوی
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بدی خواهد شد که برای بر طرف کردن آن بو باید فرش را شست وشو داد و
این موضوع برای فرش های صادراتی جالب نبوده و موجب نارضایتی مشتریان
و خسارت به صادر کننده و تاجر فرش می شود.
ارزشیابی
عناوین شایستگی ها

نوع شایستگی

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

تفکرمنطقی
شایستگی های غیر فنی،
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی

مدیریت مواد و تجهیزات

عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

عدل بندی فرش
فرایند کار

بستن بسته و روکش کردن آن
دوخت و دوز روکش و نوارکشی بسته
تهیه شناسه عدل فرش
الصاق شناسه به بسته عدل فرش
تا زدن فرش ها با ابعاد استاندارد
هم اندازه بودن فرش های تا شده

شایستگی های
فنی

چیدمان مرتب فرش های تا شده روی یکدیگر
رعایت اندازه عدل فرش
قرار دادن فرش های تا شده نفیس در بین فرش های دیگر
شاخص های توجه به وزن عدل فرش و رعایت حدودی آن
کار
نوشتن اطالعات ضروری در شناسه عدل
خوانا بودن شماره نوشته شده روی عدل
نوشتن نکات اساسی در شناسه عدل
دقت در الصاق شناسه عدل

تذکر

1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است .اگر بخواهید فرایند کار را جزئی تر
مورد ارزشیابی قرار دهید می توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص های دیگری را هنگام ارزشیابی مدنظر دارید می توانید به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید.
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پودمان چهارم :جلسة بیست و چهارم
عناوین درس
عدل بندی

ابزار و تجهیزات مورد نیاز
بازدید از کارگاه های بسته بندی و عدل بندی فرش

ابزار کمک آموزشی
کاغذ و خودکار
اهداف توانمندسازی
تهیه گزارش از کارگاه های بسته بندی و عدل بندی
تحلیل نقاط قوت وضعف بسته بندی و عدل بندی ها
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح می دهد.

مشاهده می کند.
یادداشت می کند.

دانش افزایی
بهترین مکان برای بازدید از مراحل عدلبندی فرش ،تجارتخانهها و مراکز بازرگانی
فرش است که در زمینه صادرات فرش فعالیت دارند .در زمینه بستهبندی فرش
نیز کارخانههای فرش ماشینی دارای کارگاه بستهبندی فرش هستند و مکان
مناسبی برای بازدید از مراحل بستهبندی فرش خواهند بود.
چنانچه در منطقه محل آموزش شما چنین مراکزی که بتوان هنرجویان را برای
بازدید به آنجا برد وجود ندارد ،می توانید به بازار فرش و قالی شویی ها مراجعه
کنید .در بازار فرش نمونه های بسته بندی و عدل بندی فرش یافت می شود و
همچنین برخی از کارگاه های قالی شویی نیز در زمینه بسته بندی و عدل بندی
فرش هم فعالیت می کنند.
در هنگام بازدید از هنرجویان بخواهید که با دقت به مراحل کارهایی که برای
بسته بندی و عدل بندی صورت می گیرد را مورد مشاهده و بررسی قرار دهند و
چنانچه اشکال یا ایرادی در این مراحل مشاهده می کنند را یادداشت کرده و
سپس در کالس درس مطرح نمایند.
از نکات بسیار مهمی که هنرجویان می توانند در این بازدیدها به آن توجه
نمایند ،نکات ایمنی و بهداشت و مسائل زیست محیطی و اصول ارگونومی بدن
در حین انجام کار و حمل و نقل اجسام سنگین است.
110

فصل دوم:جلسات آموزشی

پودمان 5
بازاریابی فرش

واحد

معرفی و تبلیغ فرش

يادگيري 1

پودمان پنجم :جلسۀ بیست و پنجم
ابزار و تجهیزات مورد نیاز

عناوین درس

تحلیل آمیختۀ بازاریابی وآمیختۀ ترفیع و تعیین رایانه و اینترنت و لوازم جانبی آن ـ چاپگر ـ کاغذ ـ
خودکار ـ میز ـ صندلی
جایگاه معرفی فرش در آن

ابزار کمک آموزشی
فایل آموزشی ،ویدئو پروژکتور
اهداف توانمندسازی
تحلیل آمیختۀ بازاریابی
تعیین جایگاه معرفی فرش در آمیختۀ بازاریابی
تحلیل آمیختۀ ترفیعی و تبلیغی
دسته بندی اجزای آمیختۀ ترفیعی و تبلیغی
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح و تشریح
نمایش فایل آموزشی
پرسش و پاسخ

دقت و توجه
دیدن فایل آموزشی
پاسخ و پرسش
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دانش افزایی
همکار گرامی شما می توانید از سایت های مختلف معرفی و فروش انواع فرش
در این زمینه استفاده کنید .همچنین از اطالعات موجود در سایت مرکز ملی
فرش ایران (بخش بازاریابی) بهره مند شوید.
ارزشیابی
عناوین شایستگی ها

نوع شایستگی

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

نگرش های مثبت و تولید ایده های کوچک و بزرگ ()N55

شایستگی های غیر فنی ،تعیین موضوعات اساسی و ارائۀ مذاکرۀ مؤثر ()N58
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی
عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

تحلیل آمیختۀ بازاریابی
تعیین جایگاه معرفی فرش در آمیختۀ بازاریابی
تحلیل آمیختۀ ترفیعی و تبلیغی
فرایند کار

شایستگی های
فنی

دسته بندی اجزای آمیختۀ ترفیعی و تبلیغی

تحلیل آمیختۀ بازاریابی با تحلیل کارکردهای آن
تعیین جایگاه معرفی فرش در آمیختۀ بازاریابی و تحلیل لزوم استفاده
از این مدل
شاخص های
کار

تذکر

112

تحلیل آمیختۀ ترفیعی و تبلیغی با ارایۀ نمونۀ با مرتبط با فرش
دسته بندی اجزای آمیختۀ ترفیعی و تبلیغی به صورت فهرست کتبی

1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است .اگر بخواهید فرایند کار را جزئی تر
مورد ارزشیابی قرار دهید می توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص های دیگری را هنگام ارزشیابی مدنظر دارید می توانید به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید.
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پودمان پنجم :جلسۀ بیست و ششم
ابزار و تجهیزات مورد نیاز

عناوین درس

تحلیل مزیت های رقابتی فرش ایران و دسته بندی رایانه و اینترنت و لوازم جانبی آن ـ کاغذ ـ خودکار ـ
مؤثرترین ابزارهای تبلیغی برای فرش در بازار داخلی میز ـ صندلی

ابزار کمک آموزشی
فایل آموزشی ،ویدئو پروژکتور
اهداف توانمندسازی
تحلیل مزیت های رقابتی فرش ایران
دسته بندی و تعیین مؤثرترین ابزارهای ترفیعی و تبلیغی برای فرش در بازار
داخلی
تحلیل تبلیغات ایده آل
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح و تشریح
نمایش فایل آموزشی
پرسش و پاسخ

دقت و توجه
دیدن فایل آموزشی
پاسخ و پرسش

دانش افزایی
برای آگاهی بیشتر در زمینۀ مزیت های رقابتی فرش ایران ،مقاالت زیر برای
دانلود و مطالعه پیشنهاد می شوند:
مزیت های رقابتی فرش دستباف ایران از منظر سرمایۀ فکری .عبداله میرزایی.
مجلۀ نگارینه (هنر اسالمی) .دانشگاه بیرجند .دورۀ ،2شمارۀ  .7.  8پاییز .1394
صفحۀ  53ـniamag.birjand.ac.ir .42
مزیت رقابتی صنعت فرش دستباف ایران و شناسایی راه های ارتقا و بهبود آن.
مرکز ملی فرش ایران1384 .
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ارزشیابی
عناوین شایستگی ها

نوع شایستگی

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

نگرش های مثبت و تولید ایده های کوچک و بزرگ ()N55
شایستگی های غیر فنی،
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی

تعیین موضوعات اساسی و ارائۀ مذاکرۀ مؤثر ()N58

عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

تحلیل مزیت های رقابتی فرش ایران
دسته بندی و تعیین مؤثرترین ابزارهای ترفیعی و تبلیغی برای فرش
در بازار داخلی
فرایند کار تحلیل تبلیغات ایده آل

شایستگی های
فنی

تحلیل مزیت های رقابتی فرش ایران با توجه به شرایط فعلی بازار داخلی
و خارجی
دسته بندی و تعیین مؤثرترین ابزارهای ترفیعی و تبلیغی برای فرش در
بازار داخلی و تحلیل دالیل آن
شاخص های تحلیل تبلیغات ایده آل در ایران به صورت منطقه ای و کشوری
کار

تذکر
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1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است .اگر بخواهید فرایند کار را جزئی تر
مورد ارزشیابی قرار دهید می توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص های دیگری را هنگام ارزشیابی مدنظر دارید می توانید به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید.

فصل دوم:جلسات آموزشی

پودمان پنجم :جلسۀ بیست و هفتم
ابزار و تجهیزات مورد نیاز

عناوین درس
تبلیغات شفاهی فرش (دهان به دهان)

رایانه و اینترنت و لوازم جانبی آن ـ چاپگر ـ کاغذ ـ
خودکار ـ میز ـ صندلی ـ دوربین عکاسی

ابزار کمک آموزشی
فایل آموزشی ،ویدئو پروژکتور
اهداف توانمندسازی
تحلیل بازاریابی دهان به دهان
خلق تبلیغات دهان به دهان برای فرش
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح و تشریح
نمایش فایل آموزشی
پرسش و پاسخ

دقت و توجه
دیدن فایل آموزشی
پاسخ و پرسش

دانش افزایی
برای آگاهی بیشتر در زمینۀ ارتباط دهان به دهان ااکترونیکی ،می توانید مقالۀ
زیر را در سایت  www.uctjournals.comدانلود و مطالعه کنید:
اهمیت تبلیغات دهان به دهان الکترونیک در تجارت و مدیریت آن .یاسمن
کاتوزیان .امین میرخلیل زاده .فصلنامۀ مطالعات مدیریت و حسابداری .دانشگاه
تاکستان .شمارۀ ویژه کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی
(زمستان  .)1396صفحات 161ـ.166
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ارزشیابی
نوع شایستگی

عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

نگرش های مثبت و تولید ایده های کوچک و بزرگ ()N55
شایستگی های غیر فنی،
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی

تعیین موضوعات اساسی و ارائۀ مذاکرۀ مؤثر ()N58

عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

تحلیل بازاریابی دهان به دهان
خلق تبلیغات دهان برای فرش

فرایند کار

شایستگی های
فنی
تحلیل بازاریابی دهان به دهان با ارایۀ نمونه های ملموس
خلق تبلیغات دهان برای فرش ایرانی با توجه به مزیت های رقابتی آن
خلق تبلیغات دهان برای فرش های آموزشی در حال بافت با توجه به
کاربرد آنها با استفاده از متن و تصویر از شروع تا خاتمۀ کار
شاخص های خلق تبلیغات دهان برای یک فرش خاص موزه ای
کار

تذکر
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1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است .اگر بخواهید فرایند کار را جزئی تر
مورد ارزشیابی قرار دهید می توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص های دیگری را هنگام ارزشیابی مدنظر دارید می توانید به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید.

فصل دوم:جلسات آموزشی

پودمان پنجم :جلسۀ بیست و هشتم
عناوین درس

ابزار و تجهیزات مورد نیاز

نمایش حضوری فرش

رایانه و اینترنت و لوازم جانبی آن ـ چاپگر ـ کاغذ ـ
خودکار ـ میز ـ صندلی ـ دوربین عکاسی ـ لوازم
برپایی غرفۀ نمایشگاهی (استندهای نمایشگاهی،
تجهیزات نورپردازی و) ...

ابزار کمک آموزشی
فایل آموزشی ،ویدئو پروژکتور
اهداف توانمندسازی
تعیین هدف برای شرکت در نمایشگاه فرش
انتخاب نوع نمایشگاه و مساحت غرفه
طراحی و برپایی غرفه
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح و تشریح
نمایش فایل آموزشی
پرسش و پاسخ

دقت و توجه
دیدن فایل آموزشی
پاسخ و پرسش

دانش افزایی
برای آگاهی بیشتر در زمینۀ مدیریت و برگزاری نمایشگاه فرش و دریافت
پاورپوینت آموزشی با معرفی خود به عنوان هنرآموز این درس ،می توانید
با آقای دکتر محمود آسیاچی به آدرس m_asiachi_tng@yahoo.com
مکاتبه کنید.
اقدامات قبل از شرکت در نمایشگاه
برنامه ریزی
117

تعیین اهداف
آموزش و هماهنگی
تعیین افراد مناسب
تهیۀ اقالم تبلیغات نمایشگاهی
تهیۀ بروشور و کارت ویزیت
طراحی و دکوراسیون غرفه
مکاتبه با مشتریان فعلی ،بالقوه و سایر افراد مؤثر و اثرگذار
اقدامات حین نمایشگاه
تکنیک های بازاریابی و جذب مشتری
پذیرایی مناسب
اطالع رسانی مناسب
وضعیت ظاهری مسئولین غرفه
کنترل وضعیت رقبا
جمع بندی هر روز
اقدامات بعد از نمایشگاه
پیگیری درخواست های بازدیدکنندگان و مشتریان
ارسال کارت یا نامۀ تشکر برای بازدیدکنندگان
پیگیری مالقات ها ،جلسات و قراردادها
مستندسازی تجربۀ نمایشگاه
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ارزشیابی
عناوین شایستگی ها

نوع شایستگی

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

نگرش های مثبت و تولید ایده های کوچک و بزرگ ()N55
شایستگی های غیر فنی،
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی

تعیین موضوعات اساسی و ارائۀ مذاکرۀ مؤثر ()N58

عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

تعیین هدف برای شرکت در نمایشگاه فرش
انتخاب نوع نمایشگاه و مساحت غرفه
طراحی غرفه
فرایند کار برپایی غرفه

شایستگی های
فنی

تعیین هدف برای شرکت در نمایشگاه فرش با توجه به داشته های فردی
(محصول ،امکانات تولید برای سفارش گیری)
انتخاب نوع نمایشگاه و مساحت غرفه با توجه به اهداف تعیین شده
طراحی غرفه با توجه به اصول آن و امکانات موجود
شاخص های
کار

تذکر

برپایی غرفه با کمترین هزینه و بیشترین بازخورد

1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است .اگر بخواهید فرایند کار را جزئی تر
مورد ارزشیابی قرار دهید می توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص های دیگری را هنگام ارزشیابی مدنظر دارید می توانید به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید.
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پودمان پنجم :جلسۀ بیست و نهم
ابزار و تجهیزات مورد نیاز

عناوین درس

رایانه و اینترنت و لوازم جانبی آن ـ چاپگر ـ کاغذ ـ
خودکار ـ میز ـ صندلی ـ دوربین عکاسی

تبلیغات اینترنتی فرش

ابزار کمک آموزشی
فایل آموزشی ،ویدئو پروژکتور
اهداف توانمندسازی
دسته بندی مدل های کسب و کار اینترنتی
انتخاب مؤثرترین تبلیغات اینترنتی برای فرش
انجام تبلیغات ایمیلی ،بنری و کلیکی
حضور در شبکه های اجتماعی برای معرفی فرش
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح و تشریح
نمایش فایل آموزشی
پرسش و پاسخ

دقت و توجه
دیدن فایل آموزشی
پاسخ و پرسش

دانش افزایی
تبلیغات کوتاه مدت و بلند مدت:
برای تبلیغات کوتاه مدت می توان تبلیغات بنری و یا کلیکی را انتخاب کرد و
در ابتدای کار با به کارگیری از روش های کوتاه مدت و ارزان ،تبلیغات نمود و
بازخورد آن را سنجید .در صورتی که بازخورد آن مثبت بود آن را تکرار کنید
و اگر این روند همچنان ادامه داشت آن را به بلند مدت تغییر دهید .چنانچه
می خواهید تبلیغاتتان در بلند مدت بازدهی داشته باشد ،کلمات کلیدی پر
120

فصل دوم:جلسات آموزشی

کاربرد مرتبط با فرش را پیدا کنید و صفحاتی مربوط به آن کلمات کلیدی
ایجاد کنید .متن های بلند بنویسید و در سایت های مختلف تبلیغات به عنوان
ریپورتاژ خبری منتشر کنید.
ارزشیابی
عناوین شایستگی ها

نوع شایستگی

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

نگرش های مثبت و تولید ایده های کوچک و بزرگ ()N55
شایستگی های غیر فنی ،تعیین موضوعات اساسی و ارائۀ مذاکرۀ مؤثر ()N58
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی
عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

دسته بندی مدل های کسب و کار اینترنتی
انتخاب مؤثرترین تبلیغات اینترنتی برای فرش
انجام تبلیغات ایمیلی
فرایند کار انتخاب نوع شبکۀ مجازی برای تبلیغ فرش
تبلیغات در پیام رسان ها

شایستگی های
فنی

دسته بندی مدل های کسب و کار اینترنتی به صورت جدول
انتخاب مؤثرترین تبلیغات اینترنتی برای فرش و تحلیل دالیل آن
ارسال یک دعوت نامه برای بازدید از نمایشگاه از طریق ایمیل
شاخص های
کار

انتخاب نوع شبکۀ مجازی برای تبلیغ فرش با توجه به مدل کسب و کار
انتخاب یک پیام رسان و تولید محتوای متنی و تصویری در غالب گروه
انتخاب یک پیام رسان و تولید محتوای متنی و تصویری در غالب کانال

تذکر

1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است .اگر بخواهید فرایند کار را جزئی تر
مورد ارزشیابی قرار دهید می توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص های دیگری را هنگام ارزشیابی مدنظر دارید می توانید به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید.
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پودمان پنجم :جلسۀ سیام
عناوین درس

ابزار و تجهیزات مورد نیاز

بازدید از نمایشگاه فرش

کاغذ ـ خودکار ـ دوربین عکاسی

ابزار کمک آموزشی
ویدئو پروژکتور
لوح فشرده تصاویر
اهداف توانمندسازی
تهیه گزارش از نمایشگاه فرش
ثبت و تحلیل نقاط قوت و ضعف نمایشگاه
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

نشان می دهد.
شرح می دهد.
پرسش می کند.
پاسخ می دهد.
هدایت می کند.

یادداشت برداری می کند.
عکاسی می کند.
ضبط صدا می کند.
پاسخ می دهد.
پرسش می کند.

دانش افزایی
همکار گرامی براساس چگونگی تهیه گزارش علمی و مصور هنرجویان را در
هنگام بازدید هدایت نمایید.
الزم است پیش از بردن هنرجویان برای بازدید الزامات و وظایف آنها را برایشان
شرح دهید.
برای مثال همراه داشتن وسیله ای برای ضبط صدا ،عکاسی و ...و به آنها یادآوری
کنید ،چنانچه الزم می دانید گزارش را به شکل گروهی انجام دهند برای این کار
پیش تر گروه ها را مشخص کنید.
122
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ارزشیابی
نوع شایستگی

عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

نگرش های مثبت و تولید ایده های کوچک و بزرگ ()N55
شایستگی های غیر فنی،
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی

تعیین موضوعات اساسی و ارائۀ مذاکرۀ مؤثر ()N58

عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

فرایند کار

شایستگی های
فنی

شاخص های
کار

تذکر

1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است .اگر بخواهید فرایند کار را جزئی تر
مورد ارزشیابی قرار دهید می توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص های دیگری را هنگام ارزشیابی مدنظر دارید می توانید به بخش شاخص های کار در این جدول اضافه نمایید.
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش
نام و نام خانوادگی
كد حرفه

73180192

نمون برگ    8ـ 1ـ تحلیل استاندارد عملکرد کار
شماره ملی

حرفه :کمک تکنسین کارگاه فرشبافی سطح صالحیت

كد وظیفه

09

وظیفه:

بازاریابی فرش

کد کار

0905

کار:

معرفی و تبلیغ فرش

تاریخ ارزشیابی:
L2

گروه کاری
سطح شایستگی دانش

نوبت اول:

استاندارد عملکرد کار:
معرفی و تبلیغ فرش از دیدگاه بازاریابی در بازار داخلی

1ـ شرایط انجام کار:
تبلیغ و معرفی فرش به صورت شفاهی ،نمایش حضوری و اینترنتی با مدیریت متمرکز آن در کالس در طول سال تحصیلی.

 2ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:
ـ تحلیل آمیختۀ بازاریابی و عناصر آن
ـ دسته بندی و تحلیل و مزیت های رقابتی فرش ایران
ـ دسته بندی و تعیین مؤثرترین ابزارهای ترفیعی و تبلیغی برای فرش در بازار داخلی
ـ تبلیغ و معرفی شفاهی فرش به صورت دهان به دهان
ـ تبلیغ و معرفی حضوری فرش با برپایی غرفۀ نمایشگاهی
ـ تبلیغ و معرفی اینترنتی فرش با حضور در شبکه های اجتماعی
3ـ نمونه و نقشه کار:
ـ تبلیغ و معرفی یک یا چند تخته فرش به روش بازاریابی دهان به دهان با استفاده از تکنیک های خلق آن
ـ تبلیغ و معرفی چند تخته فرش به روش حضوری با برپایی غرفه نمایشگاهی
ـ تبلیغ و معرفی یک یا چند تخته فرش به روش اینترنتی با حضور در شبکه های اجتماعی
4ـ ابزار ارزشیابی:
گزارش کار ـ مشاهده ـ مقایسه ـ پرسش شفاهی ـ چگونگی ،میزان و کیفیت ارتباط به منظور معرفی و تبلیغ فرش در شبکه های
اجتماعی
  5ـ ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:
تجهیزات الزم برای برپایی غرفه نمایشگاهی فرش ـ رایانه و اینترنت ـ دوربین عکاسی ـ فرش
  6ـ تکالیف کاری مرتبط در گروه کاری:
تهیۀ شناسنامۀ فرش ( )0901ـ شناسایی بازار فرش ( )0903ـ تجهیز محل عرضۀ فرش ()0904
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فصل دوم:جلسات آموزشی
وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش
نام و نام خانوادگی

شماره ملی

كد حرفه

73180192

حرفه :کمک تکنسین کارگاه فرشبافی سطح صالحیت

كد وظیفه

09

وظیفه:

بازاریابی فرش

کد کار

0905

کار:

معرفی و تبلیغ فرش

ردیف مراحل کار

نمون برگ    9ـ 1ـ ارزشیابی کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

1

تعیین جایگاه
1ـ کارگاه
معرفی فرش
2ـ  20دقیقه
در آمیختۀ
3ـ کاغذ ـ خودکار
بازاریابی

تاریخ ارزشیابی:
L2

گروه کاری
سطح شایستگی دانش
نتایج ممکن

تحلیل جایگاه معرفی
فرش در آمیختۀ بازاریابی

نوبت اول:

استاندارد عملکرد کار:
معرفی و تبلیغ فرش از دیدگاه بازاریابی در بازار داخلی
نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)
تحلیل کامل آمیختۀ بازاریابی و تعیین جایگاه معرفی
فرش در آن

3

تعیین جایگاه معرفی فرش در آمیختۀ بازاریابی

2

تحلیل ناقص آمیختۀ بازاریابی و تعیین نادرست
1
جایگاه معرفی فرش در آن

2

تعیین اجزای
آمیختۀ
ترفیعی و
تبلیغی

1ـ کارگاه
2ـ  30دقیقه
3ـ کاغذ ـ خودکار

دسته بندی و تعیین
اجزای آمیختۀ ترفیعی دسته بندی و تعیین اجزای آمیختۀ ترفیعی
2
و تبلیغی
دستهبندی و تعیین کامل ناقص اجزای آمیختۀ ترفیعی 1

3

تعیین
مؤثرترین
ابزارهای 1ـ کارگاه
ترفیعی و 2ـ  40دقیقه
تبلیغی برای 3ـ کاغذ ـ خودکار
فرش در بازار
داخل

دسته بندی ،تعیین و انتخاب ابزارهای تبلیغی مناسب
برای فرش با توجه به مزیت های رقابتی آن برای 3
تبلیغ به صورت ایده آل

4

1ـ کارگاه
تبلیغات 2ـ جمع خانواده و دوستان
شفاهی فرش 3ـ فضای مجازی
4ـ  90دقیقه

5

1ـ کارگاه
نمایش
2ـ  6ساعت
حضوری فرش
3ـ تجهیزات بر پایه غرفه نمایشگاهی

تبلیغ فرش با نمایش حضوری آن با توجه به اصول
برپایی غرفه های نمایشگاه برگزاری نمایشگاه
فرش با هدف تبلیغ و
2
تبلیغ فرش با نمایش حضوری آن
معرفی
1
عدم توانایی تبلیغ فرش با نمایش حضوری آن

6

1ـ کارگاه
تبلیغات 2ـ فضای مجازی
اینترنتی فرش 3ـ  6ساعت
4ـ رایانه ،اینترنت ،دوربین عکاسی

تبلیغ فرش با حضور در شبکه های اجتماعی با توجه
تبلیغات ایمیلی و حضور به اصول آن بر پایه صداقت
در شبکه های اجتماعی
2
تبلیغ فرش با حضور در شبکه های اجتماعی
برای معرفی فرش
عدم توانایی تبلیغ فرش با حضور در شبکههای اجتماعی 1

( )N55نگرش های کارگاه
شایستگیهایغیرفنی،
مثبت
جمع خانواده و دوستان
ایمنی ،بهداشت ،توجهات
( )N58ارائه مذاکره نمایشگاه فرش
زیست محیطی و نگرش
مؤثر
فضای مجازی

دسته بندی و تعیین کامل اجزای آمیختۀ ترفیعی

3

دسته بندی ،تعیین و
انتخاب ابزارهای تبلیغی
دسته بندی ،تعیین و انتخاب ابزارهای تبلیغی مناسب
مناسب برای فرش در
2
برای فرش
بازار داخلی
عدم توانایی در دسته بندی ،تعیین وانتخاب ابزارهای
1
مناسب برای فرش

خلق تبلیغات دهان به
دهان برای فرش

خلق تبلیغات دهان به دهان برای فرش با توجه به
اصول آن بر پایۀ صداقت

3

خلق تبلیغات دهان به دهان برای فرش با توجه به
2
اصول آن
عدم توانایی در خلق تبلیغات دهان به دهان برای فرش 1
3

3

نگرش های مثبت و ارائۀ مذاکرۀ مؤثر
تبلیغ و معرفی فرش

3

نگرش های مثبت

2

نگرش های منفی و ارائۀ مذاکرۀ غیر مؤثر

1

ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)
معیار شایستگی انجام کار:
كسب حداقل نمره  2از مراحل  4و  5و6
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار

بلی
خیر
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منابع
نیازسنجی شغلی رشته صنایع دستی ،دفتر تألیف کتب درسی فنی و حرفه ای
و کاردانش 1393
استاندارد شایستگی حرفه ،رشته صنایع دستی ،دفتر تألیف کتب درسی فنی و
حرفه ای و کاردانش 1393
استاندارد ارزشیابی رشته صنایع دستی ،دفتر تألیف کتب درسی فنی و حرفه ای
و کاردانش 1393
راهنمای برنامه درسی رشته صنایع دستی ـ فرش ،دفتر تألیف کتب درسی فنی
و حرفه ای و کاردانش 1394
راهنمای برنامه درسی (درس ارزیابی و بازاریابی فرش) دفتر تألیف کتب درسی
فنی و حرفه ای و کاردانش 1396
کتاب درسی ارزیابی و بازاریابی فرش ،آموزش و پرورش 1397
کتاب همراه هنرجو رشته صنایع دستی ـ فرش ،آموزش و پرورش1397 ،
شیوه نامه نحوه ارزشیابی دروس شایستگی های فنی و غیر فنی شاخه های فنی
و حرفه ای و کاردانش شماره  211482/400مورخ 95/11/30
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