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مقدمه

از الزامات اجرای برنامه درسی ،وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای
فردی و اجتماعی و اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد .با توجه به تغییرات
نظام آموزشی که حول محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد
چرخشهای جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت .از جمله به نقش
معلم از آموزش دهندۀ صرف ،به مربی ،اسوه و تسهیل کننده یادگیری و نقش
دانشآموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال ،تربیتجو و مشارکتپذیر و
نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و
بسته یادگیری (آموزشی) نام برد .بسته یادگیری شامل رسانههای متنوعی از
جمله کتاب درسی دانشآموز ،کتاب همراه دانشآموز /هنرجو ،کتاب راهنمای
تدریس معلم /هنرآموز ،نرمافزارهای آموزشی ،فیلم آموزشی و پوستر و ....
میباشد که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا میکنند .كتاب راهنماي
هنرآموز جهت ايفاي نقش تسهيلگري ،انتقال دهنده و مرجعيت هنرآموز در
نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي و تدوين شده است .در این رسانه
سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات ،ابزارها و
مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه ،نکات مربوط به ايمني و بهداشت فردي و
محيطي آورده شود .همچنین نمونه طرح درس ،تبیین پیچیدگیهای یادگیری
هنرجویان ،هدایت و مدیریت کارگاه و کالس در هنرستان ،راهنمایی و پاسخ
فعاليتهاي يادگيري و تمرينها ،بیان شاخصهای اصلی جهت ارزشیابی
شایستگی و ارائه بازخورد ،اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری
هنرجویان و روش سنجش و نمرهدهی ،نكات آموزشي شايستگيهاي غيرفني،
ایمنی ،بهداشت و ارگونومی ،منابع مطالعاتی ،نكات مهم در فرايند اجرا و آموزش

در محيط يادگيري ،بودجه بندي زماني و صالحيتهاي حرفهاي و تخصصي
هنرآموزان و ديگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صدر در راستای تحقق اهدف
بستۀ آموزشی که با کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده
موفق باشید.
دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش

سخنی با هنرآموزان گرامی

موضوع اولین هدف عملیات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش
تربیت یافتگانی است که با درک مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی
از 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 .در برنامه های درسی فنی و حرفه ای عالوه بر اصول دین محوری ،تقویت هویت
ملی ،اعتبار نقش یادگیرنده ،اعتبار نقش مرجعیت معلم ،اعتبار نقش پایه ای خانواده،
جامعیت ،توجه به تفاوت های فردی ،تعادل یادگیری مادام العمر ،جلب مشارکت
و تعامل یکپارچگی و فراگیری ،اصول تنوع بخشی آموزش ها و انعطاف پذیری به
آموزش براساس نیاز بازار کار ،اخالق حرفه ای ،توسعۀ پایدار و کاهش فقر و تولید
ثروت ،شکل گیری تدریجی هویت حرفه ای توجه شده است.
مطالبات اسناد باالدستی ،تغییرات فناوری و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر در
استانداردها و همچنین توصیههای بینالمللی ،موجب شد تا الگوی مناسب که پاسخگوی
شرایط مطرح شده باشد طراحی و برنامههای درسی براساس 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 .براساس 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 متأثر از اعمال موارد اصالحی مربوط به
نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر 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 تا محتواهای آموزشی موردنظر را در شبکه ای از اجزای یادگیری با تأکید
بر برنامۀ 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 توجه به چرخش های تحولی در آموزش فنی و حرفه ای و توصیه هایی برای
اجرای 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 چگونگی 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 .همچنین در قسمت های مختلف کتاب
راهنمای هنرآموز با توجه به اهمیت آموزش شایستگی های غیرفنی به آموزش
مدیریت منابع ،ایمنی و بهداشت ،یادگیری مادام العمر و مسئولیت پذیری تأکید
شده است.
مسلماً اجرای مطلوب برنامه های درسی ،نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان
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

فصل اول  :کلیات

فصل اول

کلیات

1

رويكرد برنامه
برنامه درسي رشتة صنايع دستي -فرش داراي رويكردي شايستگي محور است.
كيفيت شناخته شده از يك شخص در محيط كار را شايستگي مي گويند .شايستگي
در حرفه ،شغل ،وظيفه ،تكليف كاري و مراحل كار حتي در جزئي ترين مورد آن
قابل تعريف و سطح بندي است .به عبارت ديگر شايستگي به مجموعه و سطحي از
مهارت هاي شغلي ،مهارت هاي عمومي ،دانش ،نگرش و باور و ايمان گفته می شود.
به طور كلي شايستگي ،مهارت انجام دادن خوب و مناسب يك كار يا وظيفه را
شايستگي مي گويند .شایستگی به  4عامل بستگی دارد که شامل:
١ـ دانش :1توانایي هاي ذهنيـ عقالني از قبيل کسب دانش ،رشد مهارت هاي
ذهني ،قدرت تجزيه تحليل مي باشد.
٢ـ مهارت :2توانايي كاربرد دانش و دانش فني براي انجام تكاليف شغلي و حل
مسئله که ميتواند بهصورت فيزيكي و روان حركتي مانند كاربرد ابزار يا شناختي
مانند مهارت حل مسئله يا مهارت تفكر خالق باشد .همچنین بهتوانایي عضالت و
ايجاد هماهنگي بين آنها و يا بهعبارتي هماهنگي بين اعمال رواني ،حرکتي نیز گفته
میشود هرچند از سطوح باالي حوزه شناختي نيز بهعنوان مهارت نام برده شده
است.
3
٣ـ سطح مهارت  :ميزان مهارتي است كه فرد در حرفه يا شغل كسب مي كند و
در جايگاه شغلي مربوطه قرار مي گيرد .در نظام طبقه بندي حرفه ها در استاندارد
 ISCO2008براي حرفهها چهار سطح مهارت و در سطح ملي هفت سطح مهارت
به شرح مندرج در جدول وجود دارد:
جدول مقایسه سطوح مهارتی نظام طبقه بندی حرفه های ملی با 2008 ISCO
م ّلي ايران

2

ايسكو 2008

سطح مهارتي

عنوان

سطح مهارتي

7

دكترا

6

كارشناس ارشد

4

5

كارشناس

4

تكنسين ارشد

3

3

تكنسين

2

كمك تكنسين

1

كارگر ماهر

2

0

كارگر ساده

1

عنوان
متخصص

تكنسين
كارگر ماهر
كارگر ساده
1 - Knowledge
2 - Skill
3 - Skill level

فصل اول  :کلیات

4ـ نگرش :1نگرش به توانایي هايي گفته می شود که به جنبة احساسي و عاطفي،
ارزشی و عالقه مربوط می شود .مشارکت فعال توأم با عالقه و انگیزه مثالي از اين
نوع توانایي است .نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی ناشی از عمل نیز هست.

شایستگی ها
 1شایستگی هاي غير فني
 2شایستگی هاي فني
 3شایستگی هاي عمومي
١ـ شایستگی هاي غيرفني : 2به مهارت هاي بسيار ضروري براي محيط کار و
زندگي ،براي استخدام و توسعة شغلي در اجتماع و زندگي در راستاي موفقيت در
يادگيري و حل مسائل و مشکالت گفته می شود .اين مهارت با سطوح عملکردي
مختلف آموزش داده می شود و برای موفقيت در دامنه وسيعی از فعالیت ها در
آموزش ،ترب ِيت فنی ،کار و زندگی نياز است.
شایستگی های غیرفنی در درس ارزیابی و بازاریابی فرش عبارتند از :
 1مسئولیت پذیری
  2مديريت مواد و تجهيزات
  3مدیریت زمان
 4درست كاري
  5نقش در تیم
  6مذاکره مؤثر
 7نگرش های مثبت
نام شايستگي غير فني

سطح

شرح

1

حضور منظم -به نمايش گذاشتن و اثبات حضور به موقع و
وقت شناسي انجام وظايف و كارهاي محوله  -پيروي از قوانين
(خط مشي) مراحل -نمايش و به كارگيري سطح خوبي از تمركز
ذهني -داوطلب شدن براي فعاليت هاي جديد و خاص -انجام
صحيح كارها با حداقل نظارت-توجه به جزئيات كار -به نمايش
گذاشتن اشتياق/خوش بيني /ابتكار -مفهوم وجدان كاري

2

كنترل و پايش استانداردهاي عملكردي پيگيري وظليف محوله-
ابراز تعهد به سازمان متبوع -به نمايش گذاشتن تالش و پشتكار
قابل توجه -اطمينان از كيفيت كار انجام شده -وجدان كاري

3

قضاوت و ارزشيابي در مورد مسئوليت پذيري خود و ديگران

مسئولیت پذیری

1 - Attitude
2 - Nontechnical competency

3

نام شايستگي غير فني سطح
1

نگهداري از تجهيزات و منابع مورد نياز براي اجراي كار
خاص  -به دست آوردن تداركات و تجهيزات  -توزيع
تداركات و تجهيزات

2

سفارش و نگهداري از ليست (سياهه) تجهيزات(فهرست
اموال )
پايش و نظارت بر به كارگيري صحيح و ايمن مواد و
تجهيزات

3

شناسايي مواد و تجهيزات مورد نياز براي آينده -ارزيابي
نياز/كيفيت/اثر بخشي/ايمني موادو تجهيزات -هماهنگي
در تهيه،توزيع و ذخيره مواد و تجهيزات-تخمين نيازها
و تسهيالت الزم براي اجراي پروژه ها -آماده نمودن
درخواست هاي مناقصه

مديريت مواد و
تجهيزات

نام شايستگي غير فني سطح
1

2

اولويت بندي كردن وظايف و كارهاي روزانه  -آماده كردن
جدول هاي زمان بندي كار  -نظارت /تنظيم مراحل انجام
كار (وظايف)

3

آماده نمودن و سازمان دهي جداول چندگانه زمان بندي
كار -مديريت جدول زماني و خطوط زمان بندي كار-
توصيه به اجرا و تنظيم جدول هاي زمان بندي كار-
ارزشيابي چارچوب زمان بندي پروژه ها -اصالح و تنظيم
چارچوب زماني انجام پروژه ها

نام شايستگي غير فني سطح

4

شرح
شروع به كار به موقع  -پيروي از جدول زمان بندي  -انجام
مجموعه وظايف محوله  -مديريت مؤثر زمان  -تنظيم
جدول هاي زماني مورد نياز مسئول بخش

مدیریت زمان

نقش در تیم

شرح

شرح

1

ايفاي كامل نقش به عنوان عضو تيم

2

ايفاي كامل نقش به عنوان سازمانده تيم

3

ايفاي كامل نقش عنوان رهبر تيم

فصل اول  :کلیات
نام شايستگي غير فني سطح

درستكاري وكسب
حالل

1

تعيين الزامات كسب حالل-تعيين آثار و نتايج درستكاري-
تعيين آثار كسب حالل -تعيين نيازهاي مشتري

2

انجام كارهاي شغلي بطور احسن ،كامل و بر مبناي
درستكاري -پايبندي به بهبود و ارتقاء خود و ديگران -
برآوردن نمودن نيازهاي مشتري

3

قضاوت و ارزشيابي درستكاري خود و ديگران -حل مسائل
مربوط به عدم رضايت مشتري

نام شايستگي غير فني سطح

شرح

1

فهم استانداردها  -رعايت استانداردها  -تشويق ديگران
براي پذيرش مفاهيم جديد-تعهد به خردورزي و تعالي -
هدايت به وسيلۀ ارائه مثال  -تفسير موقعيت هاي جديد

2

تشويق ديگران براي توسعه ظرفيت هاي فردي  -اشتياق
 /نگرش هاي مثبت
توليد ايده هاي کوچک و بزرگ

3

ترغيب ديگران براي برگرداندن ايده ها /رفتارهاي منفي-
توسعه نقاط قوت و کم کردن ضعف ها -يکي کردن
موقعيت ها  /نقطه نظرات متفاوت-قدرتمندکردن افراد /
تيم ها براي به دست آوردن بهترين ها -قضاوت در مورد
سبك هاي رهبري -تنظيم خط مشي /سياست ها

نمايش قدرت رهبري
افراد

نام شايستگي غير فني سطح

مذاكره

شرح

شرح

1

فهم فرايند مذاكره -بازيابي قوانين و اصول مذاكراه-
ميانه روي در بحث ها -تعيين تعارض ها -تعيين نگراني ها
و شكايات

2

تحليل پويايي گروه -تعيين موضوعات اساسي -تمايز بين
واقعيت ها و استنتاج ها -ارائه مذاكره مؤثر

3

خالصه نمودن مسائل دوطرف -تحليل موضوعات اساسي-
حل موضوعات فني ـ ارزيابي پيامدهاي مذاكره
5

٢ـ شايستگي فنی :1فردي داراي شايستگي فنی و حرفه ای است كه دانش،
مهارت ها و ظرفيت هاي انجام ضروري را داشته باشد و بتواند مسائل و مشكالت
حرفه اي را به طور مستقل و انعطاف پذير حل كند .همچنين بايد در محيط كاري
خود و سازماندهي كار ،مشاركت داشته باشد.
قلمرو و جهت گيري محتوا
رویکرد برنامة درسی در شاخة فنی و حرفه ای «فطرت گرایی توحیدی» است که
تحقق این رویکرد مستلزم آموزش مبتنی بر شایستگی است .جهت گیری محتوا و
قلمروی محتوا در راستای تحقق اهداف و شایستگی های دنیای کار در شاخة فني
و حرفه ای ،گروه و رشتة تحصيلي -حرفه ای به شرح زیر است:
آرمان هاي تربيتي :اكتساب شایستگی هاي فني و غيرفني دنياي كار ،عمومي
(حداقل هاي اجتماعي)؛
تلقي نسبت بهفرايند يادگيري :تحقق سطوح شایستگیها براساس استانداردهاي
آموزشي؛
تلقي نسبت بهفرايند آموزشي :فرایند آموزش مبتني بر شايستگي و اطمينان از
تحقق آن براساس استاندارد عملكرد در هر تكليف كاري و ايجاد شرايط براي تداوم آن؛
تلقي نسبت بههنرجو :هنرجويان با ظرفيتها و تواناييهاي گوناگون نقشي فعال
در كسب همه واحدهاي شايستگي مبتني بر استاندارد عملكرد و با توجه بهموقعيتهاي
خويش دارند؛
تلقي نسبت بههنرآموز :سازماندهي محيط يادگيري بهمنظور تحقق صالحيتهاي
حرفهای در يادگيرندگان (سازماندهي محيط يادگيري شامل :طراحي آموزش مبتني بر
شایستگیها ،تهيه طرح درس ،چيدمان محيط فيزيكي يادگيري ،چيدمان محيط رواني
يادگيري و اجراي آموزشي)؛
تلقي نسبت به فرايند ارزشيابي عبارت اند از:
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر استانداردهاي آموزشي؛
ارزشيابي نهايي براساس استانداردهاي صالحيت هاي حرفه ای دنياي كار؛
اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی  -یادگیری در شاخة فنی و حرفهای
انتخاب راهبردهای یاددهی -یادگیری در فرایند آموزش به کمک مواد و رسانه های
یادگیری به منظور تحقق شایستگی ها براساس اصول زیر استوار است:
1ـ درک و تفسیر پدیده ها در موقعیت های واقعی زندگی
طراحي فعالیت هاي ياددهي -يادگيري براساس واقعيت هاي دنياي كار و زندگي با
ارائه پروژه ،پودمان ،نمونه كار
1 - Technical merit
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فصل اول  :کلیات

طراحي فعالیت هاي ياددهي -يادگيري در واقعيت هاي دنياي كار و زندگي با ارائه
پروژه ،پودمان ،نمونه كار
2ـ تقویت انگیزة دانش آموزان
هم آموزي :ارائه محصوالت و خدمات آموزشي -فرهنگي هنرجويان توسط واحد
آموزشي
بازديد از مراكز صنعتي ،خدماتي :مشاركت در پروژه هاي مرتبط با رشتة
تحصيلي ،شغلي در جامعه
٣ـ امکان درک روابط علت و معلولی و قوانین کلی
آموزش شایستگی تفكر سيستمي ،کنترل کیفیت و ریشه یابی مشکل در ساخت
محصوالت
روش های بهبود محصوالت ،فعالیت های تعمیر ،عیب یابی و حل مسأله در كارگاه
آموزش مبتنی بر پروژه
٤ـ مرور و بازنگری شایستگی ها
انتخاب پروژه ها و پودمان های تکمیل شونده در طول سال یا پایه های مختلف
تحصیلی
تلفيق شایستگی هاي حرفه ای در دیگر حوزه های یادگیری ،برگزاری جشنواره ها
و مسابقات علمي -عملي
٥ـ تلفیق نظر و عمل
به کارگیری چرخة شایستگی در فعالیت هاي ياددهي  -يادگيري
٦ـ روش فعال و خالق
استفاده از نرم افزارهاي تعاملي
ايجاد فرصت هاي نوآوري و خالقيت از طريق پروژه ،پودمان ،نمونه كار
روش اكتشافي در فعالیت هاي ياددهي ـ يادگيري
٧ـ تأکید بر مشارکت دانش آموزان
ارائه رویکرد یادگیری مشارکتی در تدریس
٨ـ تعامل دانش آموزان با معلم ،همساالن و محیط های یادگیری
اقدام پژوهي توسط هنرآموزان
٩ـ استفاده از فناوری های نوین
استفاده از فضای مجازی ،نرم افزارها ،فیلم ها
به کارگیری فناوری یادگیری مبتنی بر مغز
استفاده از هوش های چندگانه و انواع سبک های یادگیری
7

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در این شاخه ها ناظر بر تحقق شایستگی ها
و دستیابی به سطوح شایستگی ها و صالحیت حرفه ای ملی ایران است.
برای شناخت بهتر به چند نمونه مهم آن به شرح زیر اشاره می شود:
* شواهد كافي و متنوع براي قضاوت
ارزشيابي به صورت مستمر و عملكردي مبتني بر عمل خواهد بود .مالك گذر از
دورة كسب استاندارد شايستگي حرفه ای و عمومي كسب مدرك براساس صالحيت
خواهد بود.
خود آگاهي و خود ارزيابي در دستيابي به سطوح شايستگي باالتر
در ارزشيابي شايستگي عمومي و حرفه  10الي  20درصد قضاوت توسط هنرجو
انجام خواهد پذيرفت (تكاليف كاري همراه با سطح بندي شایستگی هاي حرفه ای
و عمومي).
حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشيابي
ارزشيابي نهايي گروه كاري توسط تيمي از هنرآموزان يا دنياي كار انجام می شود.
نتيجه محور و فرايند محوري
استاندارد عملكرد تكاليف كاري به عنوان نتيجه فرایند ياددهي -يادگيري تلقي
می شود .برخي از نتايج بايد در دنياي كار (كارآموزي) ارزشيابي شوند.
ارزشيابي فرایند محور در كسب شایستگی ها نيز در فرايند شايستگي به كار
مي رود.
*كارگروهي و حل مسأله
اجراي فرایند ارزشيابي در بستر كارگروهي و موقعيت هاي جديد جهت حل مسأله
در زندگي است.
*ارزشيابي به عنوان بخش جدايي ناپذير از فرایند ياددهي ـ يادگيري
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي قبل از ارزشيابي مبتني بر استاندارد عملكرد اتفاق
خواهد افتاد.
*تكاليف عملكردي در سنجش
ارزشيابي و سنجش مبتني بر واقعيات و شرايط موجود در استاندارد ارزشيابي
حرفه خواهد بود.
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طراحی الگو و لباس

نمایش

سینما

موسیقی نوازندگی ساز خارجی

موسیقی ـ نوازندگی ساز ایرانی

نقاشی

فتوگرافیک (عکاسی ـ گرافیک)

گرافیک

معماری داخلی

صنایع دستی ـ شیشه گری

صنایع دستی ـ طال و جواهرسازی

صنایع دستی ـ هنرهای چوبی

صنایع دستی ـ فرش

صنایع دستی ـ سفالگری

پویانمایی (انیمیشن)

تولید برنامه تلویزیونی

سال هشتم

آموزش عمومی

دوره اول متوسطه

سال دهم

دوره دوم
متوسطه شاخه
فنی و حرفه ای

سال یازدهم

سال دوازدهم

فصل اول  :کلیات

مسیرهای هدایت تحصیلی -حرفه ای در گروه
فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر

سال نهم

سال هفتم
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اهداف كلي (ارزیابی و بازاریابی فرش)
عرصه
عناصر

تعقل ،تفكر و
انديشه ورزي

ایمان و باور

رابطه با خويشتن
(روح ،روان وجسم)

رابطه با خدا

 -1برتری تفکر و
  -1آگاهی به نفس خویشتن
خردورزی بر عمل در
در انجام شایستگی های
روایات و درنظر گرفتن
ارزیابی و بازاریابی فرش
این نکته در انجام
 -2توجه به اهمیت سالمت
روح ،روان و جسم (رعایت شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش
اصول ارگونومی) خود
 -2ارتباط معرفتی با
در انجام شایستگی های
خدا و تالش برای نمود
ارزیابی و بازاریابی فرش
عملی آن در انجام
شایستگی های ارزیابی و
بازاریایی فرش
 -1باور به توانایی ها و
استعدادهای خود در انجام
شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش
 -2ایمان به هویت فرهنگی
(ایرانی -اسالمی) موجود در
فرش و التزام به آن در انجام
شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش

رابطه با خلق خدا(ساير
انسان ها)

رابطه با خلقت

-1تالش برای شناخت  -1توجه به شگفتی های
خلقت و تالش برای
خود و هستی از طریق
هماهنگی با آن در انجام
اندیشه  ورزی برای
تکامل جامعه در انجام شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش
شایستگی های ارزیابی و
 -2وضعیت زندگی
بازاریای فرش
-2تجزیه و تحلیل رفتار مردم در اولویت بندی
شایستگی های ارزیابی
مردم در برابر کیفیت
و بازاریابی فرش برای
انجام شایستگی های
توجه بیشتر
ارزیابی و بازاریابی فرش

 -1باور به هدف دار
-1ایمان به تأثیر پنهان و -1باور به ارزش های فرهنگی
بودن همۀ هستی و
ایرانی -اسالمی در انجام
آشکار الطاف و برکات الهی
آفریده های آن و تعمیم آن
شایستگی های ارزیابی و
در شایستگی های ارزیابی و
به شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش
بازاریابی فرش
بازاریابی فرش
 -2التزام قلبی به اهمیت
-2نگرش مطلوب در
 -2باور به هم سویی و
شایستگی های ارزیابی و
به کارگیری توصیه های
هماهنگی شایستگی های
بازاریابی فرش و تأثير آن
اولیاء وانبیاء در
شایستگی های ارزیابی و در رشد اقتصادي و فرهنگی ارزیابی و بازاریابی فرش با
نظام خلقت
جامعه
بازاریابی فرش
 -1کشف افراد الیق برای
انجام شایستگی های ارزیابی
و بازاریابی فرش و آموزش
شناخت های کسب شده
به دیگران
-2آگاهی نسبت به معیارها،
استانداردها و روش های
تعیین شده در ارزیابی و
بازاریابی فرش

 -1شناخت و درک
اهمیت زمان در انجام
شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش
 -2آگاهی در مورد
روش های حفاظت
محیط زیست در انجام
شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش

 -1شناخت ابزار ،مواد و وسایل  -1آگاهی به ارزش کسب
مورد نیاز خويش برای استفاده علم نزد خداوند و قدردانی
از نعمات الهی در انجام
در شایستگی های ارزیابی و
علم
شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش
(كسب معرفت
بازاریابی فرش
 -2آگاهی و کسب معرفت و
شناخت ،بصيرت و
مهارت جسمی و ذهنی برای -2بصیرت به عمل صالح در
آگاهي)
انجام شایستگی های ارزیابی و آموزه های دینی و ارتباط
آن در انجام شایستگی های
بازاریابی فرش
ارزیابی و بازاریابی فرش

-1رعایت قوانین و مقررات
-1شروع انجام
-1عمل بر اساس فرایند صحیح
کار و رعایت ایمنی و بهداشت شایستگی های ارزیابی و
اجتماعی و صنفی در انجام
شایستگی های ارزیابی و
شخصي در انجام شایستگی های بازاریابی فرش با یاد خدا،
عمل
چراکه هرکاری با یاد خدا بازاریابی فرش جهت كسب
ارزیابی و بازاریابی فرش
(كار ،تالش،
رضايت مشتريان
 -2باال بردن مهارت های الزم عبادت خواهد بود و عبادت
اطاعت ،عبادت،
-2عملکرد هماهنگ
موجب آرامش و ارتباط
جهت بهره برداری از زمان
مجاهدت،
با همکاران در انجام
مستقیم با خالق هستی.
مطلوب فرایند ،در انجام
كارآفريني ،مهارت
شایستگی های ارزیابی و
-2افزایش توفیق در کار
شایستگی های ارزیابی و
و)...
بازاریابی فرش براساس
علمی ،در حیطۀ ارزیایی
بازاریابی فرش
و بازاریابی فرش با تقویت وظیفه و ایجاد بستر مناسب
برای فعالیت دیگران
ارتباط با خدا

-1تالش در جهت
حفظ محیط پیرامون
با بهینه کردن ابزار و
فرایند کارهای مرتبط با
شایستگیهای ارزیابی و
بازاریابی فرش
 -2استفاده از مواد مصرفی
سازگار با محیط زیست در
شایستگیهای ارزیابی و
بازاریابی فرش
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عرصه
عناصر

اخالق
(تزكيه ،عاطفه و
ملكات نفساني)

رابطه با خويشتن
(روح ،روان وجسم)

رابطه با خدا

-1رعایت فضایل اخالقی
 -1احساس مسئولیت نسبت
سیره انبیاء و اولیاء الهی در
به سالمت فردی در انجام
انجام شایستگی های ارزیابی
شایستگی های ارزیابی و
و بازاریابی فرش
بازاریابی فرش
-2عملکرد اصولی در انجام
 -2در نظر گرفتن اصول
اخالقی در انجام شایستگی های شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش براساس
ارزیابی و بازاریابی فرش
فرامین الهی

رابطه با خلق خدا(ساير
انسان ها)
-1خدمت به خلق و پرهیز
از کم کاری در انجام
شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش
 -2رعایت حقوق
مصرف کننده در انجام
شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش

رابطه با خلقت
-1احساس مسئولیت
نسبت به عالم خلقت با
حفظ صحیح فرش برای
ارایه به مشتریان و یا
نگهداری برای آیندگان در
حین انجام شایستگی های
ارزیابی و بازاریابی فرش
 -2ارزش نهادن به عالم
خلقت به عنوان مهم ترین
منبع در تولید فرش و
ارزیابی و بازاریابی آن

تعاريف و اصطالحات
رويكرد برنامه درسي ملي
منظور از اين اصطالح ،جهت گيري آموزش هاي مدرسه اي براساس فلسفه تربيتي
نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران ،مردم و نهادها از برنامه درسي ملّي است.
اين رويكرد ،رويكرد فطرت گراي توحيدي نام دارد كه مقصد عالي آن ،شكوفايي
گرايش هاي الهي در انسان و تربيت انسان خليفه اهلل است.
دنياي كار :شامل کار مزدی ،پیگیری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبههای
زندگی اجتماعی است .دنیای کار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است.
دنیای کار اعم از زندگی شغلی ،بازار کار ،محیط واقعي کار و بنگاههاي اقتصادي است.
محیط کار :موقعیتي است که افراد در آن کار می کنند و گسترهای وسیع از
فضاها از خانه تا کارخانه بزرگ را شامل می شود.
بنگاه اقتصادي :محلي كه در آن فعالیت هاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي
طبقه بندي فعالیت هاي اقتصادي صورت مي گيرد.
صالحیت حرفه ای :مجموعه ای از شایستگی هاي حرفه ای است که با توجه
به سطح ،نوع و وسعت آنها به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.
آموزش و تربيت فني و حرفه ای :آموزش و تربيت در قلمرو دنياي کار جهت
زمينه سازي ،آمادگي ،نگهداشت و ارتقای شغلي و حرفه ای را گويند .آموزش و
تربيت فني وحرفه ای واژه ای جامع است که به جنبه هاي از فرایند آموزشي و
تربيتي ،دربرگيرنده مطالعه فناوري ها و علوم وابسته ،کسب نگرش ها و مهارت هاي
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عملي ،فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش هاي گوناگون اقتصادي و زندگي
اجتماعي ،عالوه بر آموزش عمومي ،ارجاع و اطالق می شود .اين واژه اعم از آموزش
فني و حرفه ای رسمي ،غيررسمي و سازمان نايافته است .همچنین اين آموزش ها
شامل طیف وسیعی از فرصت های توسعه مهارت ها است که با بافت های ملی و
محلی هماهنگ مي گردد .يادگيري براي یاد گرفتن و رشد سواد و مهارت های
محاسبه ،مهارت های عرضي (غيرفني) و مهارت های شهروندی نیز از مؤلفه های
جدایی ناپذیر آموزش و تربيت فني و حرفه ای می باشند.
شغل :واژه شغل «استخدام شدن براي ارائه خدمت و يا براي مدتي خاص»
است .شغل محدود به زمان و فرد كارفرما است .شغل مجموعه ای از كارها و وظايف
مشخص است كه در يك جايگاه خاص تعريف می شود .يك شخص ممكن است در
يك حرفه در زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
حرفه :مجموعه اي از مشاغل دنياي کار است كه شباهت معقوالنه اي از نظر
كارها ،دانش و توانایي هاي مورد نياز دارد .حرفه مشغوليت اصلي فرد در طول
زندگي است .استاندارد حرفه ای ،حداقل هاي مورد انتظار دنياي کار در يک حرفه
را نشان مي دهد .حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنياي كار است
(مانند حسابدار ،خانه دار ،جوشكار ،پرستار ،مهندس ساختمان) .اكثر حرفه ها در
بخش هاي مختلف وجود دارد درحالي كه برخي از حرفه ها (مهندس معدن) مربوط
به بخش خاصي است .يك حرفه مجموعه اي از مشاغل است كه شباهت معقوالنه اي
از نظر كارها ،دانش و توانایی هاي مورد نياز دارد.
وظيفه :وظيفه عبارت است از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي را که در يک
جايگاه شغلي يا حرفه براي شخص درنظر مي گيرند ،وظيفه نام دارد .براي مثال
از وظايف اصلي يک تعميرکار خودرو مي توان به تعمير سيستم مولد قدرت ،تعمير
سيستم انتقال قدرت و ...اشاره کرد .از تکنسين مکاترونيک انتظار مي رود نگهداري
و تعميرات سيستم هاي کنترل عددي را به عنوان وظيفه انجام دهد.
تکليف کاري :يک تکليف کاري فعاليت مشخصي است که داراي ابتدا و انتها
است و شامل مراحل منطقي است .معموالً هر وظيفه به چندين تکليف کاري تقسيم
می شود .به طور مثال از يکي از تکاليف کاري وظيفه «تعمير سيستم مولد قدرت»،
تنظيم سيستم جرقه است.
شايستگي  :مجموعة اثبات شده از دانش ،مهارت و نگرش مورد نياز جهت
انجام يک تکليف کاري ،براساس استاندارد را ،شايستگي گويند .شایستگی ها
در حوزه آموزش هاي فني وحرفه ای به سه دستة شایستگی هاي فني ،غيرفني و
عمومي تقسيم بندي می شوند.
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سطح شايستگي انجام کار :صرف نظر از اينکه يک تکليف کاري در چه سطح
صالحيت حرفهای انجام میشود ،انجام هر کار ممکن است با کيفيت مشخصي در
محيط کار مورد انتظار باشد .سطح کيفي شناخته شده از يک شخص در محيط کار
را سطح شايستگي مورد انتظار و نياز گويند .سطح شايستگي انجام کار معيار اساسي
ارزشيابي است .در بين کشورهاي مختلف نظام سطحبندي شايستگي گوناگوني وجود
دارد اما نظام چهار سطحي معمولترين آنها بهنظر ميرسد.
چارچوب صالحيت ملي :چارچوبي است که صالحيتها ،مدارک و گواهينامههاي
در سطوح و انواع مختلف را بهصورتي منسجم و همگون براساس مجموعه از معيارها و
شاخصهاي توافق شده بههم ارتباط ميدهد .در اين چارچوب بهمهارت و تجربه در
کنار دانش ارزش ويژهاي داده میشود .زمان و مکان يادگيري ارزش کمتري دارد.
سطح صالحيت :سطح صالحيت عبارت است از سطح حرفه يا شغلي در چارچوب
صالحيتهاي حرفهای ملي که تکاليف کاري بايد در آن طراحي و تدوين گردد.
نظامهاي سطحبندي گوناگوني در بين کشورها وجود دارد ،سطح صالحيت مهندسي
(حرفهای) پنج درنظر گرفته شده است که بهطبع آن تکنسين فني يا حرفهای داراي
سطح چهار است .صالحيت حرفهای در اروپا  EQFبه 8سطح تقسيمبندي شده
است.
برنامه درسي آموزش و تربيت فني و حرفهای :برنامه درسي آموزش و تربيت
فني و حرفه ای مجموعه اي از استانداردها دنياي کار ،اهداف ،محتوا ،روش ها،
راهبردهاي ياددهي-يادگيري ،تجهيزات ،زمان ،فضا ،استاندارد شایستگی ها ،مواد
آموزشي ،استاندارد ارزشيابي است که دانش آموز (هنرجو) ،كارآموز يا مربي را براي
رسيدن به آن اهداف در حوزه آموزش هاي فني و حرفه ای هدايت مي نمايد .دامنة
شمول برنامه درسي در حوزة آموزش هاي فني و حرفه ای ،دنياي كار و دنياي
آموزش را در برمي گيرد.
معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه ای کشورها سه نوع استاندارد ،متصوّر
می شوند:
1ـ استاندارد شايستگي حرفهای؛ شايستگي يا مهارت ،که توسط متوليان صنعت ،بازار
کار و اتحاديهها ،صنوف و ...تهيه میشود .در اين استاندارد ،وظايف ،کارها و صالحيتهاي
هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار ميگيرند.
2ـ استاندارد ارزشيابي؛ براساس استاندارد شايستگي حرفه ای و ديگر عوامل
مؤثر توسط گروه هاي مشترکي از حوزه هاي گوناگون تهيه می شود و منجر
به اعطاي گواهينامه يا مدرک صالحيت حرفه ای مي گردد.
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3ـ استاندارد آموزشي (برنامه درسي)؛ براساس استانداردهاي شايستگي حرفه
و ارزشيابي توسط ارائه دهندگان آموزش هاي فني و حرفه ای تهيه مي گردد .در
اين استاندارد و اهدافِ دروس ،محتوا ،راهبردهاي ياددهي -يادگيري ،تجهيزات
آموزشي و ...در اولويت قرار دارد.
آموزش مبتني بر شايستگي:
رويکردي در آموزش فني و حرفه ای است که تمرکز بر شایستگی هاي حرفه ای دارد.
شایستگی ها را به عنوان پيامدهاي آموزشي درنظر مي گيرد و فرايند نيازسنجي،
طراحي و تدوين برنامه درسي و ارزشيابي براساس آنها انجام می شود .شایستگی ها
مي توانند به شایستگی هاي فني (در يك حرفه يا مجموعه اي از حرفه ها) ،غيرفني و
عمومي دسته بندي شوند .رسيدن فراگيران به حداقلي از همة شایستگی ها به عنوان
هدف آموزش هاي فني و حرفه ای در اين رويكرد مورد توجه قرار مي گيرد.
استاندارد شايستگي حرفه :استاندارد شايستگي حرفه تعيين کننده فعالیت ها،
کارها ،ابزارها و شاخص هايي براي عملكرد در يك حرفه است.
هويت حرفه ای :برآيند مجموعه اي از باورها ،گرايش ها ،اعمال و صفات فرد در
مورد حرفه است .بنابراين به دليل تغييرات اين مجموعه در طول زندگي حرفه ای،
هويت حرفه ای قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد.
گروه تحصیلیـ حرفه ای (چند رشته اي تحصيلي -حرفه ای) :چند رشته
تحصيلي ـ حرفه ای كه در كنار هم قرار مي گيرند تا فراگير را براي انتخاب مبتني
بر عالئق ،تصحيح در موقعيت براساس استعداد و حركت در مسير زندگي با توجه
به استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصيلي -حرفه ای به صورت منطقي ياري
مي رساند .چند رشته اي ها ممكن است با توجه به شرايط و امكانات منطقه اي
هم خانواده ،غير هم خانواده ،شایستگی هاي بزرگ مبتني بر گروه هاي فرعي حرفه
و شایستگی هاي طولي براي كسب كار باشد .گروه بندي تحصيلي -حرفه ای باعث
شكل دهي هويت حرفه ای و تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.
رشته تحصیلی-حرفه ای :مجموعه ای از صالحيت هاي حرفه ای و عمومي
است که آموزش و تربيت بر اساس آن اجرا و ارزشيابي مي گردد.
اهداف توانمندسازي :اهداف توانمندسازي اهدافي است كه براساس شایستگیها،
استاندارد عملكرد و اقتضائات ياددهي-يادگيري جهت كسب شایستگیها توسط
دانشآموزان تدوين ميگردد .اهداف توانمندساز با توجه بهرويكرد شكوفايي فطرت
شامل پنج عنصر :تعقل ،ايمان ،علم ،عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط متربي با
خود ،خدا ،خلق و خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا تعريف ،تبيين و تدوين
میشوند .باتوجه بهاينكه آموزش و تربيت فني و حرفهای و مهارتي فرايند تكوين
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و تعالي هويت حرفهای متربيان است و هويت متربيان برايند نوع ارتباط آنان با
خدا ،خود ،خلق و خلقت است ،بنابراين اهداف تربيت با توجه بهاين عرصهها قابل
تبيين خواهد بود ،اين عرصهها بهگونهاي جامع ،يكپارچه و منطقي كليه ساحتهاي
تربيتي 1را دربرميگيرد.
يادگيري يك پارچه و كلنگر :يادگيري همه جانبه ،يادگيري يك موضوع از ابعاد
مختلف .در برنامه درسي ملي به ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي و عرصههاي
چهارگانه گفته میشود.
يادگيري :فرايند ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار يادگيرنده ،يادگيري
ممكن است از طريق تجربه عيني (از طريق كار ،تمرين و ،)...به صورت نمادين (از
طريق اشكال ،اعداد و نمادها) ،به شيوه نظري (توضيحات كلي) يا به شيوه شهودي
(ذهني يا روحاني) صورت گيرد.
فعالیتهاي يادگيري ساخت يافته :براساس اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای
یاددهی  -یادگیری در شاخه فنی و حرفهای طراحي ميگردد .در تدوين فعالیتهاي
يادگيري در دروس مختلف شاخه فني و حرفهای براساس برنامه درسي ملي ايران و
حوزه يادگيري كار و فناوري ،ديدگاه فناورانه حاكم خواهد بود .انتخاب فعالیتهاي
یاددهی -یادگیری در فرایند آموزش به کمک مواد و رسانههای یادگیری بهمنظور
تحقق شایستگیها براساس اصولي از قبيل تقویت انگیزه دانشآموزان ،درک و تفسیر
پدیدهها در موقعیتهای واقعی دنياي كار ،فعال نمودن دانشآموزان استوار است.
محتوا :محتوي آموزشي مبتني بر اهداف توانمندساز و فعالیت هاي يادگيري
ساخت يافته است .محتوي مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازوار با
آموزه های دینی و قرآنی ،مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات
یادگیری است که زمینه شکوفایی فطرت الهی ،رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و
عرصه ها را به صورت پیوسته فراهم می آورد .همچنين محتوي دربرگیرنده مفاهیم
و مهارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار
از دانش آموزان است و برگرفته از یافته های علمی و معتبر بشری است .تناسب
محتوي با نیازهای حال و آینده ،عالیق ،ویژگی های روان شناختی دانش آموزان،
انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش از الزامات محتوي است.
بسته تربيت و يادگيري :بسته تربيت و يادگيري ،به مجموعه اي هماهنگ از
منابع ،مواد و رسانه هاي آموزشي اطالق می شود كه در يک بستة واقعي يا به صورت
اجزايي هماهنگ با نشان و برند مؤسسه توليد كننده تهيه و براي يک يا چند پايه
1ـ ساحت هاي تعليم و تربيت براساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ،عبارت اند از :اعتقادي ،عبادي و اخالقي،
اجتماعي و سياسي ،زيستي و بدني ،زيباشناختي و هنري ،اقتصادي و حرفه ای و علمي و فناورانه.
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تحصيلي مورد استفاده قرار مي گيرد .در حال حاضر با گسترش فناوري هاي نوين،
بسته آموزشي با نرم افزارهاي آموزشي ،لوح فشرده و سايت هاي اينترنتي تکميل
می شود .طراحي و تهيه بسته يادگيري براساس ماكت بسته تربيت و يادگيري
انجام مي پذيرد.
بسته تربيت و يادگيري می تواند شامل گسترهاي از منابع و رسانه هاي آموزشي
يا حاوي تعدادي كتاب و كتابچه ،برگه هاي كار ،لوح فشرده ،فيلم آموزشي و حتي
برخي وسايل كمک آموزشي و ابزارها باشد .در كنار بسته سخت افزاري ،استفاده از
امکانات نرم افزاري و اينترنت نيز مي تواند به تکميل يک بستة آموزشي كمک كند.
مي توان بسته تربيت و يادگيري را به دو گروه كلي شامل منابع اصلي و منابع
تکميلي تقسيم نمود .منابع اصلي شامل كتاب راهنماي معلم ،كتاب درسي ،كتاب
كار دانش آموز و كتاب ارزشيابي می شوند.
لذا بسته تربيت و يادگيري شامل-1 :كتاب درسي -2راهنماي معلم  -3كتاب
همراه هنرجو  -4كتاب كار  5ـ نرم افزار دانش آموز  -6فيلم هنرجو  -7شبيه سازها
 -8فيلم معلم 9ـ پوستر و غيره است.

فضاي كارگاهي
نقشه کارگاه ارزیابی و بازاریابی
راهنمای نقشه:
 Aـ سالن کارگاه ـ  ٩در  ١٢متر
   Bـ اتاق سرپرست کارگاه و معلم ـ  ٣در ٣متر (با پنجره های
سرتاسری)
   Cـ اتاق رختکن  ٢٥٠در  ٢٠٠سانتی متر (مجهز به آینه،
رخت آویز و هواکش)
 Dـ انبار ـ  ٥در٣متر
 Eـ محل بررسی و عدل بندی فرش
١ـ وایت بورد  ٢٠٠در ١٣٠سانتی متر
٢ـ سکوی یک پله ای  ٥٠٠در ١٢٠
٣ـ میز تحریر و کامپیوتر
٤ـ صندلی مناسب میزکار بدون دسته
٥ـ سطل زباله
٦ـ کامپیوتر
٧ـ خرک و پایه نگهدارنده رول پالستیک
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  ٨ـ باسکول
٩ـ کمد فلزی قفل دار ـ عرض  ،٥٠عمق  ،٧٠ارتفاع ١٢٠
١٠ـ رخت آویز دیوارکوب
١١ـ آینه دیواری
١٢ـ سینک روشویی و ظرفشویی (دارای شیر آب سرد و گرم)
١٣ـ کابینت قفسه فلزی
١٤ـ گلدان گل آپارتمانی (گل طبیعی)
١٥ـ جعبه کمک های اولیه
١٦ـ کپسول آتش نشانی
١٧ـ شوفاژ یا فنکوئل
١٨ـ تهویه هوا (در کارگاه های مرتبط با فرش در پایین ترین
سطح دیوار و مماس با زمین نصب می شوند).
١٩ـ کمد و دراور
٢٠ـ میز چوبی به ابعاد  ٢٠٠در  ٣٠٠سانتیمتر یا  ٣٠سانتیمتر
ارتفاع
٢١ـ کمد ابزار و مواد مصرفی

فصل اول  :کلیات
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اصول انتخاب راهبردهای یاددهی ـ یادگیری در رشته
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
ارزشيابي كار :1تعیین ارزش كار يا تكليف كاري براساس ضوابط و مقررات خاص
است .در ارزشیابی كار ،عمق هدف های مورد نظردر كار تعیین میشود.
انواع ارزشيابي:
١ـ سنجش :2نوعی ارزشیابی است که از طریق اندازه گیری صورت می گیرد.
به عبارت دیگر فرایند جمع آوری اطالعات درباره یادگیرندگان به منظور تصمیم گیری
در مورد رشد و پیشرفت آنان است.
٢ـ شواهد :3مستندات مکتوب درباره درست بودن یا حقیقت داشتن موضوعی
را شواهد گویند .با ارائه شواهد متنوع و کافی امکان قضاوت در ارتباط با سطح
دستیابی به اهداف برنامه درسی یا موارد دیگر به وجود می آید.
٣ـ ارزشیابی تشخیصی :4نوعی ارزشیابی برای تشخیص نقاط قوت و نقاط
ضعف یادگیرندگان در مهارت های اساسی یا پیش نیاز است .از طریق این ارزشیابی
می توان مشخص کرد که ذینفعان ،معلومات ،توانایی ها و مهارت های الزم برای
ورود به حرفه یا شغل جدید را دارند یا خیر؟
٤ـ ارزشیابی تراکمی :5برای اندازه گیری سطح شایستگی و تسلط در هر کار
حرفه ای موردتوجه ویژه قرار می گیرد .ارزشیابی تراکمی یا پایانی در مدارس
متداول است و شامل ارزشیابی آخر دوره در روند آموزشی است .به عبارت دیگر
تمام آموخته های یادگیرنده در طول دوره آموزشی ارزشیابی می شود.
٥ـ سنجش توانایی :6ارزشیابی توانایی های ادراکی (دادن پاسخ مناسب
به اطالعات دریافت شده از راه حواس) و توانایی های جسمانی (استقامت ،قدرت،
انعطاف پذیری و چاالکی).
1 - Task evaluation
2 - Assessment
3 - Evidence
4 - Diagnostic evaluation
5 - Summative evaluation
6 - The ability to assess
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٦ـ رفتارگرایی :1به جای بررسی فکرها و حالت های ذهنی ،رفتارهایی را بررسی
می کنند که به دنبال فکرها می آیند.
٧ـ ارزشیابی تکوینی -مستمر :2برای اندازه گیری سطح شایستگی و تسلط هر
کار حرفه ای در طول آموزش مورد توجه ویژه قرار می گیرد .به عبارت دیگر تمام
آموخته های یادگیرنده در طول یک دوره آموزش معین که فعالیت آموزشی معلم
در جریان است و یادگیری درحال تکوین و شکلگیری است انجام می شود و هدف
آن تعیین نقاط قوت و ضعف یادگیری است.
 ٨ـ سنجش مالک معیار :3فرد با استانداردهای شایستگی حرفه ای مقایسه
می شود که نتیجه آن قبول یا رد است.
٩ـ سنجش هنجار معیار :4فرد با سایر افراد شرکت کننده در آزمون مقایسه
می شود .مؤسسات می توانند نمره قبولی خود را تعیین و هنجارهای خود را با سایر
مؤسسات مقایسه نمایند.
١٠ـ روش /ابزار سنجش :5وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می تواند
اطالعات مورد نیاز خود را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و
نهایتاً کشف حقیقت گردآوری نماید.
١١ـ مقیاس درجهبندی :6یکی از شیوههای شناخت است که بهوسیله آن میزان
خصوصیات و رفتارهای بارز و قابل مشاهده افراد در زمینههای مشخصی سنجیده میشود.
١٢ـ ارزشیابی نتیجهمحور :7مبنای ارزشیابی نتیجه رشد است و بهپیشرفت توجه
دارد و کسب اطالعات را میسنجد .یادگیری فضای مشخصی دارد و در انتها آموختههای
شخص را ارزشیابی می کند.
١٣ـ ارزشیابی فرایند :8ارزشیابی از جریان رشد است و به پیشروی و تالش
توجه میشود .فرایند یادگیری پایان ندارد بلکه دارای مراحلی است و ارزشیابی در
طول یادگیری و بازخوردی است .درضمن بازخوردهای دورهای به ویژه شناسایی
مشکالت و نقص دروندادها در خالل اجرای برنامه توجه می شود.
1 - Behaviorism
2 - Formative assessment
3 - Benchmark criteria to assess
4 - Normal assessment criteria
5 - The assessment tool
6 - Grading scale
7 - Evaluation results oriented
8 - Process evaluation
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اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته
 1استفاده از انواع روشهای ارزشیابی جهت سنجش پيشرفت تحصيلي و شایستگیهاي
حرفهای و عمومي در كار واقعي.
 2استفاده از مدارک صالحیت حرفه ای به عنوان مالك گذر از دوره كسب
استاندارد شايستگي حرفه ای وعمومي در رشته.
 3ارزشيابي متنوع و مستمر برای سنجش میزان یادگیری شایستگی های
عمومی و حرفه در رشته.
 4استفاده از نمون برگ های ارزیابی به منظور سنجش شایستگی های کسب شده
توسط هنرجو.
 5ارزشیابی منصفانه و بر مبنای اندوخته های هنرجویان.
 6فراهم نمودن شرایط مناسب کارگاهی قبل از انجام ارزشیابی.
 7اجراي بخشی از فرایند ارزشيابي در بستر كار گروهي و با همکاری اعضای گروه.
 8ارزشيابي مداوم و مستمر پيشرفت تحصيلي حین انجام کار به عنوان بخشی از
فرایند یادگیری.

ويژگيهاي ارزشيابي
1ـ محتواي مورد ارزشيابي :ارزشيابي در دروس رشته هاي تحصيلي -حرفه اي
بايد شايستگي انجام كار مبتني بر استاندارد عملكرد را سنجش نمايد .اين شايستگي
تركيبي از عناصر پنجگانه در برنامه درسي ملي است .با توجه به استانداردهاي
حرفه اي و شرايط ارائه آموزش ها شايستگي هاي مورد ارزيابي به صورت هاي گوناگون
خواهند بود .ارزشيابي ممكن است عالوه بر ارزشيابي مهارت ها و شايستگي هايي
كه مستقيماً با حرفه فرد در ارتباط هستند ،مهارت هاي ديگري را نيز اندازه گيري
كند كه به آنها مهارت هاي محوري مي گويند .اين مهارت ها عبارتند از سواد حساب،
مهارت هاي زندگي شامل مهارت هاي اجتماعي و شهروندي ،مهارت هاي عام كاريابي
مانند ارتباطات و تصميم سازي و براساس حرفه فرد ،مهارت هاي مديريت و كار
آفريني .براي همين ارزشيابي به صورت كل نگر مي باشد به طوري كه شايستگي هاي
فني و غيرفني در تحليل كارها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
2ـ مقياسبندي و نمرهدهي شايستگي :باتوجه بهاينكه ارزشيابي پيشرفت
تحصيلي در نظام جديد آموزشي دوره دوم متوسطه مبتني بر شايستگي است
همچنين هدف نهايي ارزشيابي مبتني بر شايستگي ،يادگيري و كسب توانايي
انجام كار در شغل و حرفه است ،لذا بر اين اساس طراحي دروس بهگونهاي انجام
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شده كه هر درس شامل چند پودمان و هر پودمان يك يا چند واحدهاي يادگيري
(تكاليفكاري) را دربرگيرد .در اين رويكرد هنرجويان در فرایند يادگيري بايد در
انجام آنها شايستگي الزم را كسب نمايند .حداكثر نمره هر پودمان و واحد يادگيري4
نمره است و نمرهدهي آن شامل دو بخش ارزشيابي فرايندي مستمر (1نمره) و
نتيجهاي پاياني (3نمره) است .هنرجويان براي كسب شايستگي در واحد يادگيري
بايستي حداقل 2را از ارزشيابي پاياني كسب نموده تا در آن واحد يادگيري شايستگي
الزم را كسب نمايند .حداقل يك بار امكان جبران براي كسب شايستگي واحدهاي
يادگيري براي هنرجويان وجود دارد .نمره هر درس از ميانگين نمرات پودمان (كه
هرپودمان ميانگين نمرات يك يا چند واحد يادگيري است) تشكيل ميگردد.
در ارزشيابي مستمر ارزشياب (هنرآموز) ميتواند براساس ارزشيابي مراحل انجام كار
در كتاب درسي و با توجه بهفرایند ياددهي ـ يادگيري نمرهدهي نمايد .ارزشيابي
پاياني براساس نمون برگ بيان شده در كتاب درسي انجام ميشود .در سنجش
واحد يادگيري شايستگي فني ،غيرفني ،ايمني و بهداشت و توجهات زيست محيطي
همزمان مورد سنجش قرار ميگيرند.
در انجام تكليف كاري يا واحدهاي يادگيري برخي از مراحل بسيار مهم و حياتي
(از جمله رعايت ايمني و بهداشت و شايستگي هاي غيرفني) هستند .بنابراين براي
قبولي بايستي در آن مرحله نمره  2را اخذ نمايند ،در غير اين صورت هنرجو در
آن واحد يادگيري شايستگي را كسب نمي كند .نمره هر واحد يادگيري نيز از
ميانگين نمرات مراحل كار شايستگي هاي غيرفني و ايمني و بهداشت حاصل
مي گردد .هنرآموزان مي توانند تا 2درصد نمره از ارزشيابي را به خود ارزيابي توسط
هنرجويان اختصاص دهند.
همچنين هنرجويان بعد از گذراندن 3درس از  6درس دوره متوسطه دوم ،شايستگي
دريافت گواهينامه سطح  2صالحيت حرفه اي ملي را دارند و مي توانند به شرط
موفقيت در آن از اين امتياز براي ورود به بازار كار استفاده كنند .هنرجويان بعد از
گذراندن موفقيت آميز  3سال و كسب شايستگي در تمام واحد هاي شایستگي (60
واحد شايستگي 30،پودمان6 ،درس) عالوه بر دريافت ديپلم در رشته تحصيلي-
حرفه اي از وزارت آموزش و پرورش ،به شرط موفقيت در آزمون صالحيت حرفه اي
ملي به دريافت گواهينامه سطح  2صالحيت حرفه اي نائل آيند كه ارزش ورود
به بازار كار را دارد و معادل كمك تكنسين حرفه اي در همان رشته تلقي مي شود.
ارزشيابي عملكرد براي اصالح يادگيري در هر شايستگي (مراحل) توسط ارزشياب
انجام و در نمون برگ هاي مربوط به عنوان پوشه كار نگهداري مي شود.
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صالحیتهای حرفهای هنرآموزان رشته
مدرک تحصیلی
هنرآموز باید حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته صنايع دستي با گرايش
فرش باشد .همچنين هنرآموزاني كه رشته تحصيلي آنها فرش با گرايش «بافت و
مرمت» مي باشد و داراي مدرك سطح كارشناسي و باالتر باشند مي توانند در اين
رشته تحصيلي مشغول تدريس شوند.
مدارک حرفه ای
گذراندن دورههای تخصصي :نقشهكشي دستي و رايانهاي فرش ،بافت انواع گليم ،بافت
انواع جاجيم ،بافت زيلو ،چلهریزی ،چلهكشي و بافت قالي ،پرداخت و سرويسكاري،
تبليغ و يازاريابي فرش ،استاندارد بستهبندي فرش براي هنرآموز الزامي است.
گذراندن دوره های ضمن خدمت روش های تدریس ،بهداشت و ايمني كارگاه،
اخالق حرفه ای و مهارت های حرفه آموزی نيز ضروري است.

تجربه کاری
داشتن حداقل  4سال سابقه کار مرتبط یا فارغ التحصیل رشته های تربیت دبیر
فنی الزامي است.

الزامات اجرایی برنامه درسی رشته
 1آموزش مدیران و هنرآموزان جهت دستیابی بهشایستگیهای حرفهای و تخصصی.
 2تخصیص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن کارگاه و تجهیزات.
 3ایجاد کارگاه صنايع دستي بر اساس استاندارد فضاي کارگاه آموزشی « ارزیابی
و بازاریابی فرش».
 4تجهیز کارگاه صنايع دستي متناسب با استاندارد کارگاه آموزشی «ارزیابی و
بازاریابی فرش».
 5مشارکت دیگر بخش های وزارت آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف رشته
صنايع دستي.
 6وجود نمونه فرش هاي مختلف (انواع گليم ،جاجيم ،زيلو و قالي).
 7حضور یک هنرآموز و یک استادکار به ازای هر  16هنرجو.
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ویژگیهای دانشآموزان ورودی بهرشته
حداقل سن 15 :سال
ميزان تحصيالت :اتمام پاية دهم
ال
ال سالم ،پاها كام ً
ال سالم (عدم كوررنگي ،دست ها كام ً
وضعيت جسماني :كام ً
سالم ،عدم حساسيت به مواد شيميايي ،قدرت بدني كافي ،هماهنگي اعضاي
حركتي ،انعطاف پذيري بدن توانايي ديدن اشياء در دور و نزديك)
ساير ويژگيها :استعداد هنري و عالقه بهصنايع دستي (فرش) ـ علوم پايه (رياضي)

معرفي اجزای بسته آموزشی درس «ارزیابی و بازاریابی فرش»
بسته آموزشی به طور كلي شامل اجزای زیر است:
کتاب درسی ،كتاب همراه هنرجو ،نرم افزار دانش آموز ،راهنمای هنرآموز ،فیلم
راهنمای هنرآموز ،کتاب کار ،پوستر ،کتاب مرجع و معرفي سایت.
در كتاب درسي «ارزیابی و بازاریابی فرش» برخي از اين اجزاء وجود دارند كه
به ترتيب به شرح جدول زير است:
جزء بسته

مطالب ارائه شده

کتاب درسی

در این جزء آموزش مربوطه به شكل پروژه و کارهای عملی (کار کالسی) همراه با
تصاویر ،جداول و اینفوگرافی آورده شده است .در هر مرحله كه نياز دارد و ضروري است
به نکات ایمنی و اصول کار اشاره شده است .کار غیر کالسی ،پرسش و تحقیق نيز در
جاهايي از كتاب گنجاده شده است.
محتوی به شكل درهم تنيده شایستگی های فنی و غیرفنی را مورد توجه قرار داده
است .براساس اهداف كلي درس ،پروردگار عالم به عنوان خالق و صانع معرفي شده و
موقعیت های واقعی زندگی در محتوي طراحي شده است.

كتاب همراه
هنرجو

استانداردها ،فرمول هاي محاسباتي ،پرداخت فرش در مناطق مختلف و طبقه بندي آنها،
جدول دسته بندی فرش ها (از نظر پرداخت) در اين كتاب آمده است .همچنين براي
پاسخ به برخي فعالیت هاي پژوهشي و مطالعاتي داخل كتاب درسي كتاب هاي مرجع و
سایت های معتبر بین المللی و ملی در فصل هاي مختلف معرفي شده اند.

در این جزء روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات ،ابزارها و مواد
مصرفی مورد نیاز هر جلسه ،نکات ایمنی و بهداشتی آورده شده است .همچنین آموزش
مربوط به پروژه و کارهای عملی به طور کامل تر آمده است .پاسخ پرسش های کتاب،
معرفی مشاغل مرتبط با پودمان ،معرفی رشته های تحصیلی مرتبط با پودمان ،منابع
کتاب راهنمای
علمی مرتبط با پودمان ،پروژه های نیمه تجویزی و غیرتجویزی ،رویکرد ارزشیابی،
هنرآموز
روش ارزشیابی و روش نمره دهی و شرح فعالیت های غیرکالسی نيز گنجانده شده
است .مشکالتی که هنرآموز در تدریس ممکن است با آن روبرو شود و راه حل هاي
پيشنهادي آورده شده است .سایت های معتبر بین المللی و ملی در فصل هاي مختلف
معرفي شده اند.
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کتاب کار
پوستر
کتاب مرجع
سایت

اين درس ندارد.
در این جزء نکات ایمنی و تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخش های مختلف کتاب كه
مي توان آن را بر ديوار كارگاه نصب كرد ،آورده شده است.
اين درس به صورت خاص ندارد.
در این بخش سایت های معتبر بین المللی و ملی در صورت نياز در كتاب همراه هنرجو
و راهنماي معلم ذکر شده است.

معرفي ويژگي هاي درس و واحد يادگيري
پودمان

پایه

نام و کد کتاب درسی

12

ارزیابی و بازاریابی فرش ٣ـ اظهارنامه نویسی
کد کتاب ( ) 212570

١ـ انبارداری فرش

شایستگی های یادگیری
انبارداری مواد اولیه فرش
انبارداری فرش

٢ـ ارزیابی مقدماتی فرش ارزیابی شیوه بافت فرش
تهیه شناسنامه فرش
تهیه لیست عدل بندی
تهیه لوازم بسته بندی
٤ـ عدل بندی

بسته بندی فرش
عدل بندی فرش

٥ـ بازاریابی فرش

معرفی و تبلیغ فرش

كتاب « ارزیابی و بازاریابی فرش» داراي پنج فصل و پودمان است كه به ترتيب
عبارتند از  :انبارداری فرش ،ارزیابی مقدماتی فرش ،اظهارنامه نویسی ،عدل بندی
و بازاریابی فرش.
فصل اول اين كتاب درسي با نام «انبارداری فرش» داراي دو واحد يادگيري
انبار مواد اولیه فرش و انبار فرش است .در اين فصل هنرجويان پس از آشنايي با
ابزار و تجهيزات و چگونگي آماده سازي انواع بسته های مواد اولیه ،روش کدگذاری
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و طبقه بندی آنها را فرا می گیرند .همچنین چگونگی قرار دادن آنها در انبار مواد
اولیه را به شکل عملی و با رعایت نکات ایمنی می آموزند .روش وزن کردن ،ثبت
مشخصات مواد اولیه و نخ ها نیز از دیگر آموزش های عملی این بخش است .در
واحد یادگیری دوم هنرجویان با انواع روش های انبارداری فرش آشنا می شوند.
برای این کار می توانید از اولیای هنرجویانی که شغل پدرانشان در زمینه تولید و
فروش فرش است ،نیز کمک بگیرید .انبارداری فرش را هنرجویان در قالب گروهی
می آموزند .الزم است در تمام مراحل كار شايستگي هاي غيرفني مانند كار تيمي،
مديريت منابع و مسئوليت پذيري را نيز مورد توجه داشته و به موقع به كار گيرند.
فصل دوم كتاب به «ارزیابی مقدماتی فرش» اختصاص دارد كه در آن هنرجویان
مواردی چون گره ،شیوه پودگذاری ،نوع زنجیره و گلیم ابتدا و انتهای فرش و نوع
شیرازه طرفین فرش را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهند .از آنجایی که هنرجویان
با چند نوع بافت از جمله گلیم ،جاجیم و زیلو در سالهای قبل بهشکل عملی آشنا
شدهاند و در پایه دوازدهم (همین سال) همزمان بافت قالی را میآموزند ،در این درس
شایستگی ارزیابی شیوه بافت را کسب می کنند .هنرجویان شیوههای بافت لول ،نیم
لول و تخت را با انواع پودگذاری در فرشهای ترکی باف و فارسی باف با نشانههایی
که آموزش میبینند ،را از یکدیگر تشخیص میدهند .همچنین روشهای سربندی،
زنجیره بافی ابتدا و انتها و شیرازهها تشخیص داده و کیفیتسنجی می کنند.
آنچه عالوه بر يادگيري شايستگي فني اين روش ها اهميت دارد ،شايستگي هاي
غيرفني ،رعايت نكات ايمني و توجهات زيست محيطي است كه بايستي در كارگاه
به شكل مستمر يادآوري و مورد ارزشيابي فرایندي قرار گيرد .نصب نمونه و قطعات
فرش های دستباف مناطق مختلف بر روی دیوار کارگاه در آموزش به شما کمک
بسیاری می کند.
فصل سوم كتاب «اظهارنامه نویسی» است .دو واحد یادگیری در این فصل با
نام های تهیه شناسنامه فرش و تهیه لیست عدل بندی وجود دارد .در اين فصل
ابتدا ضرورت و اهمیت تهیه شناسنامه برای فرش تولید شده تبیین شده است.
سپس فرایند گردآوری اطالعات مورد نیاز برای تهیه شناسنامه فرش آموزش
داده می شود .پس از آن شاخص های فنی مؤثر در تهیه شناسنامه و کاربردهای
شناسنامه بیان شده است .شما هنرآموز گرامی  ،الزم است هنرجویان را در قالب
گروه های دو یا سه نفره برای بررسی شاخص های فنی فرش تقسیم کرده و درنهایت
شناسنامه چند فرش دستباف متفاوت را از ایشان بخواهید .برای دستیابی به انواع
فرش ها می توانید از اولیای هنرجویان که در زمینه فروش فرش اشتغال دارند،
کمک بگیرید .در پایان چگونگی الصاق شناسنامه فرش به پشت فرش را نیز به شکل
عملی آموزش می بینند .الزم است در تمام مراحل كار عالوه بر شایستگی های فنی،
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شايستگي هاي غيرفني مانند كار تيمي ،مديريت منابع و مسئوليت پذيري را نيز
مورد توجه داشته و به موقع به كار گيرند .توجهات زیست محیطی و رعایت نکات
ایمنی نیز در مراحل مختلف الزامی است.
هنرجویان در واحد دوم یادگیری مراحل تهیه لیست عدل بندی را فرا می گیرند.
اجزای فهرست عدل بندی ،یک به یک برای هنرجویان تشریح شده و در بخش های
مختلف تمرین های عملی برایشان آورده شده است .همکار گرامی  ،در این بخش
الزم است ابتدا چگونگی کار با نرم افزار اکسل ( )Excelرا برای انجام چهار عمل
اصلی را آموزش داده و سپس از هنرجویان بخواهید تمرین ها را در محیط این
نرم افزار انجام دهند .خالصه نویسی صورت عدل بندی و به فارسی و انگلیسی نیز از
دیگر کارهای عملی است که در این پودمان هنرجویان می آموزند.
فصل چهارم كتاب به «عدل بندی» تعلق دارد .سه واحد یادگیری تهیه لوازم
بسته بندی ،بسته بندی فرش و عدل بندی فرش در این پودمان آموزش داده
می شود .در واحد یادگیری اول (تهیه لوازم بسته بندی) پس از کسب آگاهی در
رابطه با عوامل مؤثر در بسته بندی انواع تجهیزات و مواد به کار گرفته شده در
انواع بسته بندی فرش ،چگونگی بکارگیری و آماده سازی آنها آموزش داده می شود.
تمرین های عملی و کارهای میدانی در بخش های مختلف این واحد یادگیری
طراحی شده که الزم است هنرجویان آنها را انجام دهند.
هنرجویان انواع روش های بسته بندی مانند ؛ رول کردن ،تا زدن و تخت را در واحد
یادگیری دوم می آموزند .در این واحد یادگیری هنرجویان حتماً باید در گروه های
دو یا سه نفره تمرین ها را انجام دهند .رعایت نکات ایمنی ،ارگونومی و به کارگیری
شایستگی های غیرفنی در مراحل مختلف این واحد یادگیری و واحد یادگیری
(عدل بندی) بسیار ضروری است .در عدل بندی ابتدا اندازه گیری ابعاد و اجزای
قالی ها به صورت دقیق انجام می شود .سپس عدل بندی ،طناب کشی ،کشیدن گونی
بر روی بسته فرش و روکش کردن آن ،دوخت دهانه روکش ،وزن کشی ،ثبت شماره
عدل بر روی بسته و در پایان شناسه عدل بر روی آن نصب می گردد .فرایند انجام
هریک با تصاویر شرح داده شده است .همچنین ویژگی فضایی که در آن عدل بندی
انجام می شود ،بیان شده است.
فصل پنجم «بازاریابی فرش» نام دارد .یک واحد یادگیری در این فصل وجود
دارد که معرفی و تبلیغ فرش است .هنرجویان در این فصل با انواع روش های تبلیغ
آشنا می شوند .روش های تبلیغاتی مطلوب را فرامی گیرند و تکنیک های مختلف
را در تمرین عملی به کار می گیرند .همچنین چگونگی نمایش فرش در غرفه
نمایشگاهی و نکات مهم آن را با راهنمایی های شما همکار گرامی می آموزند .در
پایان این واحد یادگیری روش تبلیغ اینترنتی فرش را نیز فرا می گیرند .با مدل های
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کسب و کار اینترنتی آشنا شده و چگونگی به کارگیری شبکه های اجتماعی را بدین
منظور آموزش می بینند.

نكات مهم در آموزش فصول كتاب
هنرآموزان گرامیبرای آموزش انبارداری مواد اولیه فرش بهتر است نخها و مواد
مصرفی و ابزارهای خریداری شده برای کارگاههای پایه دوازدهم را برای دستهبندی،
کدگذاری و لیستبرداری در اختیار هنرجویان قرار دهند .البته با نظارت دقیق و از
ایشان خواسته شود تا براساس آموزشهای دیده شده آنها را در قفسههای مناسب
انبار کنند.
در بسیاری از فعالیت های طراحی شده در کتاب درسی الزاماً بایستی هنرجویان در
قالب گروه های دو ویا سه نفر کار را انجام دهند ،بنابراین ارزشیابی فرایندی آنها
عالوه بر شایستگی فنی ،شایستگی های غیرفنی از جمله نقش در تیم (کار گروهی)
را نیز شامل می شود.
برای آموزش واحد یادگیری تهیه لیست عدل بندی و پودمان  5که مربوط به معرفی
و تبلیغ فرش است به دلیل اینکه نیاز به رایانه است پیشنهاد می شود این بخش از
آموزش در کارگاه نقشه کشی فرش و یا در سایت هنرستان برگزار شود.
برای پودمان ارزیابی فرش هنرآموزان گرامی می توانند از کارخانه های قالیشویی
تکه های باقیمانده از فرش های آسیب دیده که به شیوه های مختلف بافته شده اند
و روش های پودگذاری و سربندی های متفاوتی دارند ،گردآوری کرده و سرکالس
بیاورند.
همچنین می توانند از اولیای هنرجویانی که در این زمینه اشتغال دارند برای این
کار کمک بگیرند.
از هنرجويان خواسته شود تا مسائل كتاب را حل كنند و براي مهارت پيدا كردن
آنان چند مسئله ديگر مشابه برايشان طراحي كنيد.
بازدید از انبار مواد اولیه و انبار فرش در بازار منطقه کمک بسیاری برای فهم
بهتر این محتوا می کند .بنابراین هنرآموزان گرامی حتماً در برنامه ریزی خود چند
بازدید برای این درس طراحی نمایند.
چنانچه در طول سال تحصیلی در منطقه خود از برپایی نمایشگاه فرش مطلع شدید،
برای دیدن روشهای تبلیغ و معرفی فرش هنرجویان را برای بازدید و صحبت با
غرفهدارها بهآنجا ببرید.
برای همه بازدیدها از هنرجویان گزارش تفصیلی همراه با تصویر به صورت انفرادی
یا گروهی درخواست کنید.
ارزشيابي فرایندي و در هرجلسه بر اساس جدول طراحي شده در اين كتاب توسط
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هنرآموز گرامي انجام شده (که حتماً بایستی ابتدا مراحل فرایند کار و شاخص های
آن به طور کامل درج شود) و بخش مربوط به هنرجو نيز با نظرخواهي از او (خود
ارزيابي) در قسمت مشخص شده ثبت مي شود.

جلسات آموزشي
اين كتاب شامل  37جلسه آموزشي ( 8ساعته) مي باشد ،كه  30جلسه
آن مربوط به آموزش دروس 2 ،جلسه مربوط به آزمون ميان ترم و آزمون
نهايي و  5جلسه نيز مربوط به یادآوری ،پاسخ پرسش ها ،حل مسائل و
رفع اشكال هر فصل تعيين شده است.

28

فصل دوم:جلسات آموزشی

فصل دوم

جلسات آموزشی
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بودجه بندی پودمان ها و واحدهای یادگیری هریک بر اساس جداول زیر برای شما
همکاران گرامی طراحی شده است :
پودمان

تعداد جلسات

تعداد واحد يادگيري

پودمان 1

8

2

پودمان 2

5

1

پودمان 3

4

2

پودمان 4

7

3

پودمان 5

6

1

پودمان 1ـ انبارداری فرش
واحد يادگيري

1ـ انبارداری
مواد اوليه فرش

بازدید

2ـ انبارداري
فرش

بازدید

30

شماره
جلسه

عنوان جلسه

اول

تعیین انواع انبار مواد اولیۀ فرش و تحلیل انبار ،انبارداری،
مراحل انبارداری و وظایف انبارداران

دوم

دریافت مواد اولیۀ فرش و تطبیق با اسناد و تعیین محل قراردادن
آنها در انبار

سوم

چیدن و نگهداری مواد اولیۀ فرش در انبار

چهارم

بازدید از انبار مواد اولیۀ فرش و تهیۀ گزارش

پنجم

دسته بندی و تعیین کارکرد انواع انبار فرش و تحلیل الزامات
ساختمانی ،تجهیزات و مواد مصرفی

ششم

کنترل وضعیت انبار و انبار کردن فرش

هفتم

حفاظت و نگهداری فرش ها در انبار

هشتم

بازدید از انبار فرش یا صنایع مرتبط با نساجی و تهیۀ گزارش
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پودمان 2ـ ارزيابي مقدماتي فرش
واحد يادگيري

1ـ ارزيابي مقدماتي
فرش

بازدید

شماره جلسه

عنوان جلسه

نهم

تحلیل سازوکار (مکانیزم) بافت فرش و موارد دیگر
(نوع؛گره ،پوددهی ،سربندی ،شیرازه و پرداخت)

دهم

ارزیابی مقدماتی فرش های تخت باف (نوع؛ گره،
پوددهی ،سربندی ،شیرازه و پرداخت)

يازدهم

ارزیابی مقدماتی فرش های نیم لول باف (نوع؛ گره،
پوددهی ،سربندی ،شیرازه و پرداخت)

دوازدهم

ارزیابی مقدماتی فرش های لول باف (نوع؛ گره،
پوددهی ،سربندی ،شیرازه و پرداخت)

سیزدهم

بازدید و تهیۀ گزارش (گمرک ،مراکز ارزیابی
وکارشناسی فرش،کارگاههای بافت فرش ،فروشگاههای
فرش و)...

پودمان 3ـ اظهارنامه نويسي
واحد يادگيري

1ـ تهيه شناسنامۀ فرش

2ـ تهيۀ ليست (فهرست)
عدل بندي

شماره جلسه

عنوان جلسه

چهاردهم

تحلیل اهمیت تهیۀ شناسنامه برای فرش ،موارد
استفاده و تعیین شاخصه های مؤثر در تهیۀ آن

پانزدهم

تهیۀ چند نمونه شناسنامۀ فرش و نصب و بایگانی
نسخۀ دوم

شانزدهم

تهیۀ فهرست عدل بندی برای فرش و تحلیل
اهمیت ،کارکرد و اجزای آن

هفدهم

تکمیل فهرست عدل بندی بهصورت دستی و رایانهای
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پودمان 4ـ عدل بندی فرش
واحد يادگيري

شماره جلسه

1ـ تهيه لوازم
بسته بندي

هيجدهم

تهيه تجهيزات و موارد مورد نياز

نوزدهم

بسته بندي تكي فرش به روش هاي مختلف

بيستم

روکش کردن ،كالف كشي و نواركشي تکی فرش

2ـ بسته بندي فرش

3ـ عدل بندی فرش

بازدید

عنوان جلسه

بيست و يكم

اندازه گيري و ثبت مشخصات فرش

بيست و دوم

تا زدن و چيدمان فرش روي هم

بيست و سوم

روكش کردن عدل فرش و تهیه شناسه عدل فرش و
الصاق آن

بازديد از عدل بندی در کارخانه قالیشویی یا مراکز
بيست و چهارم
تجاری فرش
پودمان  5ـ بازاريابي فرش

واحد يادگيري

شماره جلسه

عنوان جلسه

جلسه بيست و پنجم تحلیل آمیختۀ بازاریابی و آمیختۀ ترفیع

1ـ معرفي و تبليغ
فرش

جلسه بيست و ششم تحلیل مزیت های رقابتی فرش ایران و
دسته بندی مؤثرترین ابزارهای تبلیغی برای فرش
در بازار داخلی
جلسه بيست و هفتم تبلیغات شفاهی (دهان به دهان)
جلسه بيست و هشتم نمایش حضوری فرش (برپایی غرفۀ نمایشگاهی)
جلسه بيست و نهم

بازدید
32

جلسه سي ام

تبليغات اينترنتی فرش (تبلیغات ایمیلی و حضور
در پیام رسان ها)
بازدید از نمایشگاه یا فروشگاه فرش و تهیۀ
گزارش
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پودمان 1
انبارداری فرش

انبارداری مواد اولیۀ فرش

واحد

يادگيري 1

پودمان اول :جلسۀ اول
عناوین درس
تعیین انواع انبار مواد اولیۀ فرش و تحلیل انبار،
انبارداری ،مراحل انبارداری و وظایف انبارداران

ابزار و تجهيزات مورد نياز
کاغذ ـ خودکار ـ میز ـ صندلی

ابزار کمک آموزشی
رایانه و لوازم جانبی ،فيلم آموزشي ،ويدئو پروژكتور
اهداف توانمندسازی
دسته بندی انواع انبارها
دسته بندی انواع انبارهای مواد اولیۀ فرش
تحلیل انبار ،انبارداری و مراحل آن
تحلیل وظایف انبارداران
33

فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح و تشریح
پخش فیلم
پرسش و پاسخ

دقت و توجه
دیدن فیلم
پاسخ و پرسش

دانش افزايي
اهمیت انبارداری
در اقتصاد کشورها انبارداری ،حلقه ای از زنجیرۀ تولید ،انتقال ،توزیع و مصرف
است و نقش اتصال را در انتقال کاالها از مناطق تولید به بازارهای مصرف و سپس
توزیع محلی برعهده دارد .انبارداری یک خدمت اقتصادی به شمار می رود و
عبارت است از تهیه و نگهداری کاال به منظور عرضۀ به موقع یا گسترش دادن
مدت عرضۀ آن به شکلی که کاال برای مدت بیشتری قابل دسترس و مصرف
باشد .مراحل انبارداری عبارت اند از :
مرحله دریافت یا تحویل گرفتن کاال ،مرحله نگهداری و حفاظت کاال در انبار
(انبار کردن) و مرحله صدور یا تحویل دادن کاال به خارج از انبار.
انبارهای مواد اوليه از اهميت ويژه ای در يك كارخانه و يا كارگاه برخوردارند.
به عنوان مثال اگر در زنجيرۀ تأمين كاال ،كه واحد انبار زير مجموعه آن است
مشكلی پيش آيد قطعاً تأثير مستقيم و منفی بر توليد می گذارد .حتی می توان
انبار مواد اوليه را به قلب تپندۀ يك شركت توليدی تشبیه کرد.
برخی از دالیلی که برای انبار کردن منطقی موجودی ها و نگهداری آنها در انبار
می توان برشمرد عبارت اند از:
الف) استفاده از تخفیف های کلی و یا افزایش خرید انواع مواد و کاال.
ب) جلوگیری از هزینه های کمبود و فقدان موجودی ها در انبار.
پ) جلوگیری از توقف عملیات و زیان های ناشی از آن.
ت) جلوگیری از زیان ناشی از روند افزایش قیمت مواد و کاال.
ج) عدم اطمینان از تحویل به موقع مواد و کاالی سفارش داده شده.
چ) عدم امکانات مالی و سرمایه گذاری با حجم بسیار برای زمان های متفاوت در
امر تهیه و خرید مواد و کاال.
ح) جلوگیری از افزایش دفعات و مراحل خرید مواد و کاال و هزینههای سفارش آن.
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خ) هماهنگی با برنامه ریزی های تولید و فروش به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه
یا اختالل در کار آنها.
د) افزایش انعطاف پذیری در برنامه ریزی تولید و فروش در مواقعی که بنابه دالیلی
تغییراتی در برنامه ها به وجود آید.
ذ)...
انبار محل تجمع یا ذخیره سازی اقالمی است که موجودی های درون آن برای
ارضای نیازها و تقاضاهای آتی مصرف می گردند .بنابراین انبار و انبارداری به لحاظ
اهمیت که در تغذیه و تأمین اجناس و اقالم مورد نیاز قسمت های مختلف در
واحدهای تولیدی ،بازرگانی و خدماتی دارد نیاز مبرمی به سازماندهی صحیح و
دقیق و کامل و کادری مجرب و دلسوز خواهد داشت و به همین دلیل انبارداری
باید روشمند ،منطقی و مبتنی بر رفتار متقابل و دقت زیاد با سایر واحدها باشد.
امروزه مدیران و صاحبان آگاه صنایع در اکثر مؤسسات و سازمان ها به این
مسئله پی برده اند که استفاده منطقی از حجم و فضای انبار با شیوه های اصولی
انبارداری باعث می گردد تا هزینه های نگهداری انواع موجودی ها در انبار و
هزینه انبارداری انواع کاالها در مقادیر و اندازه های مختلف در زمان های متفاوت
به میزان قابل توجهی کاهش یابد که نهایتاً تأثیر زیادی در کاهش قیمت تمام
شده کاالی تولیدی و قابل فروش و هزینه های عملیاتی سازمان خواهد گذاشت.
چون اقالم و موجودی های انبار بخش عظیمی از دارایی های هر سازمان را
تشکیل می دهد .به همین دلیل در سازمان های تولیدی ،بخش تولید ،برنامه ریزی
تولید خود را بر مبنای موجودی های انبار و ظرفیت های موجود آن طراحی و
پیاده می کند زیرا در صورت عدم وجود موجودی کافی در انبار اختالل در تولید
به وجود می آید و منجر به ازدست دادن کارآیی کارکنان بخش تولید می گردد.
در سازمانهای تجاری و بازرگانی ،برنامهریزی فروش و توزیع و همچنین خرید
بهمقادیر موجودیهای انبار ،فضاها و امکانات و تجهیزات انبار ،تعداد و محلهای
استقرار انبار و نظایر آن متکی است که عدم دسترسی بهموقع بههر یک از آنها
منجر بهاز دست دادن بازار ،مشتریان ،کاهش در آمد و افزایش هزینه میگردد.
بههمین دلیل وجود انبار از ضرورتهای اصلی فعالیت هر سازمانی بهشمار میرود.
ضمن اینکه اداره انبار نیز با بهرهگیری از شیوههای اصولی انبارداری باعث میگردد
سایر واحدهای یک سازمان بتوانند نقش وظایف خود را بهخوبی ایفا کنند.
بنابراین مالحظه می گردد که انبار به عنوان یکی از ارکان اصلی واحدهای
خدمات رسانی در هر سازمانی به شمار می رود که از نظر ماهیت و اهمیت
موضوع سرویس دهی و خدمات رسانی ،تجمع سرمایه و ارتباطات درون و برون
سازمانی آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
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بحث و گفت و گو

این محیط ها چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ دالیل خود را در کالس
به اشتراک بگذارید.
تفاوت اصلی در انبارهای اشاره در نوع و سیستم های انبارداری آنهاست .به این
معنی که مرحلۀ بعد از خروج مواد اولیه در هرکدام از آنها با دیگری متفاوت
است.
به نظر شما بنا به چه دالیلی ممکن است مواد اولیه فرش بافی بالفاصله
بعد از خرید یا تولید مصرف نشوند و ناگزیر باید مدتی از آنها نگهداری
کرد؟ در گروه های کالسی خود ،به این سؤال پاسخ داده و نتیجه را در
کالس ارائه دهید.
به جز مواد اولیۀ تولید شده بر مبنای سفارش مابقی مواد اولیۀ تولید شده ناگزیر
باید مدتی در انبار نگهداری شوند تا به فروش برسند .حتی ممکن است زمان
تحویل مواد اولیۀ سفارشی نیز از سوی سفارش دهندۀ تاریخ معینی بعد از تولید
باشد ،از این رو تا زمان تحویل الزم است مواد اولیۀ تولید در انبار نگهداری
شود .از دیگر سو چون تولید فرش زمان بر است ،مقدار زیادی از مواد اولیه در
انبارها نگهداری می شود و به مرور و بر حسب نیاز وارد چرخۀ بافت می شوند .آیا
می توانید دالیل دیگری را بیان کنید؟
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نمودار تقسیم بندی انواع انبارها
انبار مواد قابل اشتعال
براساس خاصیت کاال

انبار مواد فله
انبار کاالهای فاسدشدنی
انبار مواد شیمیایی
انبارهای مواد اولیه
انبارهای کاالی نیم سوخته

براساس نوع و نام کاال

انبار کاالی ساخته شده (محصول)
ا نبار قطعات یدکی (انبار فنی)

تقسیم بندی انواع
انبارها

انبار موادغذایی (کانتین)
انبارهای پوشیده و محصور
به لحاظ شکل ساختمان

انبارهای سرپوشیده بدون دیوار (هانگارد)
انبارهای روباز
انبارهای عمومی

براساس موقعیت مکانی و عملیاتی

انبارهای گمرک و ترانزیت
انبارهای متروکه
انبارهای دپو یا مخزن
انبارهای آجری

به لحاظ نوع مصرف مصالح

انبارهای فلزی
انبارهای چوبی
انبارهای متفرقه
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ارزشیابی
نوع شايستگي

عناوين شايستگي ها

3

2

1

خود ارزيابي هنرجو

مستند سازی ()N37
شايستگيهاي غير فني،
ايمني و بهداشت ،توجهات
زيست محيطي

مدیریت مواد و تجهیزات ()N66

عناوين شايستگي ها

3

2

1

خود ارزيابي هنرجو

دسته بندی انواع انبارها
تعیین انواع انبار مواد اولیۀ فرش
تحلیل انبار ،انبارداری و مراحل آن
فرایند كار

تحلیل وظایف انبارداران

شايستگي هاي فني

دسته بندی انبارها بر اساس نوع و نام کاال
دسته بندی انبارهای مواد اولیۀ فرش براساس کارکرد آنها
شاخص هاي كار

تذكر
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تحلیل انبار و انبارداری در صنعت و تجارت با توجه به تعریف آنها
دسته بندی مراحل انبارداری به طور کلی
تحلیل و دسته بندی وظایف انبارداران با توجه به مراحل انبارداری

 -1هنرآموز گرامي اين برگة ارزشيابي به عنوان نمونة ارزشيابي از شايستگي داده شده است .اگر بخواهيد فرايند كار را جزئي تر
مورد ارزشيابي قرار دهيد مي توانيد آنها را به بخش فرايند كار اضافه كنيد.
 -2چنانچه شاخص هاي ديگري را هنگام ارزشيابي مدنظر داريد مي توانيد به بخش شاخص هاي كار در اين جدول اضافه نماييد   .
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پودمان اول :جلسۀ دوم
ابزار و تجهيزات مورد نياز

عناوین درس

ترازوی دیجیتالی ـ قیچی ـ چاقو ـ کامپیوتر و لوازم
دریافت مواد اولیۀ فرش و تطبیق با اسناد
جانبی آن ـ چاپگر ـ کاغذ ـ خودکار ـ مهرـ سربرگهای
و تعیین محل قراردادن آنها در انبار
چاپی ـ میز ـ صندلی ـ قفسه -انواع مواد اولیۀ فرش

ابزار کمک آموزشی
فيلم آموزشي ،ويدئو پروژكتور
اهداف توانمندسازی
دریافت مواد اولیۀ فرش و تطبیق با کاغذ خرید
جابه جایی دستی مواد اولیۀ فرش با توجه به اصول حمل و نقل دستی بار
تعیین محل قرار دادن مواد اولیۀ فرش در انبار
کنترل کلی وضیعت انبار
فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح و تشریح
نمایش عملی
پرسش و پاسخ

دقت و توجه
تمرین و ممارست
پاسخ و پرسش
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دانشافزايي
انبارها از نظر سیستم ثبت اطالعات نیز متفاوت هستند ،در قالب یک
گروه سه نفره در مورد سیستم های ثبت اطالعات در انبارها و همچنین
اهمیت انبارداری مواد اولیه تحقیق کنید و نتایج آن را به صورت مکتوب
در کالس به اشتراک بگذارید؟
انبارها را می توان از دو دیدگاه بررسی کرد:
الف) از لحاظ فیزیکی (محل انبار ،نوع قفسه بندی ها ،محل کاال در انبار ،نور،
ایمنی ،وسایل حفاظت کاالها و وسایل حمل و نقل و)...
ب) از لحاظ سیستم اطالعاتی انبار (طرح و گردش فرم ها به نحوی که اطالعات
به بخش های مختلف به موقع و به مقدار الزم برسد تا کنترل های الزم در رابطه
با کاالها به راحتی و با سرعت بیشتری امکان پذیر باشد).
از هنرجویان بخواهید به طور خاص در مورد انبارمواد اولیه صنایع نساجی در
تحقیق کنند و به صورت مکتوب به شما تحویل دهند.
تعیین نوع طبقه بندی در انبار
نگهداري بهتر ،تعيين محل ،پياده سازي سيستم كدگذاري و كنترل موجودي
و موضوع طبقه بندي كاال در انبارداری اهميت زيادي دارد .اقالم موجود در
انبار مواد اولیه با توجه به میزان مراجعه ،هم خانواده بودن و خصوصیات آنها
طبقه بندی می شوند و می بایست نکات مهم برای حداکثر بهره وری از فضای
انبار مانند اندازه و فاصله مناسب اقالم و همچنین اصول اساسی در چیدمان
مدنظر قرار گیرد.
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فصل دوم:جلسات آموزشی

ارزشیابی
نوع شايستگي

عناوين شايستگي ها

3

2

1

خود ارزيابي هنرجو

مستند سازی ()N37
شايستگي هاي غير فني،
ايمني و بهداشت ،توجهات
زيست محيطي

مدیریت مواد و تجهیزات ()N66

عناوين شايستگي ها

3

2

1

خود ارزيابي هنرجو

دریافت مواد اولیۀ فرش و تطبیق با کاغذ خرید
جا به جایی دستی مواد اولیۀ فرش در انبار
تعیین محل قرار دادن مواد اولیۀ فرش در انبار
فرایند كار

شايستگي هاي فني

تطبیق مواد اولیۀ دریافتی با کاغذ خرید از لحاظ کمی و
کیفی

شاخص هاي كار

تذكر

کنترل کلی وضعیت انبار

جا به جایی دستی مواد اولیه فرش با توجه به اصول حمل
و نقل دستی بار
تعیین محل قرار دادن مواد اولیۀ فرش در انبار با توجه
به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها
کنترل وضعیت انبار با توجه به آیین نامۀ ایمنی انبار کاال
به طور کلی

-1هنرآموز گرامي اين برگة ارزشيابي به عنوان نمونة ارزشيابي از شايستگي داده شده است .اگر بخواهيد فرايند كار را جزئي تر مورد
ارزشيابي قرار دهيد مي توانيد آنها را به بخش فرايند كار اضافه كنيد.
 -2چنانچه شاخص هاي ديگري را هنگام ارزشيابي مدنظر داريد مي توانيد به بخش شاخص هاي كار در اين جدول اضافه نماييد   .
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پودمان اول :جلسۀ سوم
ابزار و تجهيزات مورد نياز

عناوین درس

سیستم روشنایی ـ ترازوی دیجیتالی ـ قیچی ـ چاقو ـ سیستم
چیدن و نگهداری مواد اولیۀ حرارتی ـ فن ـ کامپیوتر و لوازم جانبی آن ـ چاپگر ـ کاغذ ـ
خودکار ـ مهرـ سربرگ های چاپی ـ میز ـ صندلی ـ قفسه ـ انواع
فرش در انبار
نخ و کاور -انواع مواد اولیۀ فرش

ابزار کمک آموزشی
فيلم آموزشي ،ويدئو پروژكتور
اهداف توانمندسازی
تحلیل اصول چیدمان کاال در انبار
چیدن و انبار کردن مواد اولیۀ فرش در انبار
کنترل شرایط محیطی انبار
فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته
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هنرآموز

هنرجو

توضیح و تشریح
نمایش عملی
پرسش و پاسخ

دقت و توجه
تمرین و ممارست
پاسخ و پرسش

فصل دوم:جلسات آموزشی

دانش افزايي
انبارگردانی
انبارگردانی طبق دستورالعمل مربوطه ،یکبار و به طور کامل کلیه کاالها و اقالم
موجود در انبار ،شمارش و معموالً در پایان سال انجام می شود و یا هنگام
تحویل و تحول بین انبارداران و یا لزوم تهیه صورت های مالی میان دوره ای و
یا ....در طول سال نیز انجام شود .چنانچه سیستم انبار مکانیزه باشد به تفکیک
کد کاالها و نوع انبار تگ انبارگردانی از سیستم اخذ و قابل چاپ بوده و با ارسال
تگ ها به کاالها ،عمل شمارش کاالها صورت می گیرد .همچنین با استفاده از
بارکد و دستگاه بارکد خوان نیز اعمال عمل انبارگردانی امکان پذیر است .تگ
انبارگردانی با پرفراژ به سه قسمت تفکیک شده است تا هر مرحله که شمارش
می شود قسمت اول از دو قسمت دیگر جدا شود تا مشخص شود این کاال برای
یکبار شمارش شده است و در پایان شمارش کل کاالها و مطابقت با لیست
موجودی کاال در صورت مغایرت برای بار دوم شمارش می شود و نتیجه این
شمارش در قسمت دوم درج و قسمت دوم نیز جدا می شود .درصورت اثبات
مغایرت شمارش سوم انجام می گردد و در پایان لیست نهایی شمارش کاالها
به دست آمده طبق دستورالعمل مربوطه نهایی می گردد.
انبارداری با موجودی صفر
امروزه اهمیتی که مدیران صنایع کشور ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته جهان
به نگهداری حداقل مواد و کاال در انبار برای مصرف و تولید و توزیع و فروش
مواد و کاال می دهند ،بدان حد رسیده است که حاضر نیستند مقادیری بیش
از حد نیاز را برای تولید در یک دوره کوتاه مدت در انبار نگهداری کنند و با
برنامه ریزی های بسیار دقیق و با حساسیت زیاد و با استفاده از فنون محاسباتی
و ریاضی ،مقادیر موجودی ها در انبار را با سفارش های متعدد در کوتاه ترین
زمان ممکن تحت کنترل در می آورند.
استفاده از روش موجودی صفر یا تولید به موقع برای نگهداری و مصرف مواد و
کاال ،امروزه یکی از فنون پیشرفته در امر مدیریت مواد و کاال و برنامه ریزی آن
در انبارداری و تولید به شمار می رود .زیرا در این روش حداقل موجودی کاال
در انبار نگهداری می شود و از تجمع سرمایه در انبار جلوگیری به عمل می آید.
روش موجودی صفر توسط ژاپنی ها در دهه سال  1950ابداع گردیده و امروزه
بسیاری از کشورها از این روش نیز استفاده می کنند.
در زمینه مواد اولیۀ فرش در کشور نیز مواردی از خرید و فروش آن با استفاده
از روش موجودی صفر ،وجود دارد.
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گل فرنگ ( ٩جام میوه بختیاری) سایز پادری ()٥٩١٣
زیرپایی و بسته ای ها /گل فرنگ ١٠/١١/١٣٩٥
 ٢٨٥در  ٤٢٥گره
 10/09مفاط
 ١٨رنگ
تحویل به صورت بسته ای

نوع بافت

موجودی

تضمین
خرید

قیمت

١ـ5913

20

فرش (گره
 ١٠٠در  ١٤٩تمام پشم
ترکی)

١٦روزکاری

ـــ

مشاهده
قیمت ها

٢ـ5913

35

 ٥٧در ٨٥

فرش (گره
تمام پشم
ترکی)

١٦روزکاری

ـــ

مشاهده
قیمت ها

٣ـ5913

٤٠

 ٥٠در ٧٤

فرش (گره
تمام پشم
ترکی)

١٦روز کاری

ـــ

مشاهده
قیمت ها

٤ـ5913

٤٦

 ٤٣در ٦٥

فرش (گره
تمام پشم
ترکی)

١٦روز کاری

ـــ

مشاهده
قیمت ها

٥ـ5913

٤٨

 ٤٢در ٦٢

تمام پشم گلیم پیچ ١٦روز کاری

ـــ

مشاهده
قیمت ها

٦ـ5913

٥٠

 ٤٠در ٦٠

فرش (گره
تمام پشم
ترکی)

١٦روز کاری

ـــ

مشاهده
قیمت ها

٧ـ5913

٥٥

 ٣٦در ٥٤

فرش (گره
تمام پشم
ترکی)

١٦روز کاری

ـــ

مشاهده
قیمت ها

  ٨ـ5913

٧٠

 ٢٩در ٤٣

فرش (گره
ترکی)

١٦روز کاری

ـــ

مشاهده
قیمت ها

کد

رج شمار ابعاد به سانت

جنس

تمام
ابریشم

فروش نقشه و نخ های یک فرش در ابعاد و رج شمارهای مختلف با موجودی صفر با زمان تولید
 16روز
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فصل دوم:جلسات آموزشی

ارزشیابی
نوع شايستگي

عناوين شايستگي ها

3

2

1

خود ارزيابي هنرجو

مستند سازی ()N37
شايستگيهاي غير فني،
ايمني و بهداشت ،توجهات
زيست محيطي

مدیریت مواد و تجهیزات ()N66

عناوين شايستگي ها

3

2

1

خود ارزيابي هنرجو

تحلیل اصول چیدمان کاال در انبار
چیدن و انبار کردن مواد اولیۀ فرش در انبار
کنترل شرایط محیطی انبار
فرایند كار

شايستگي هاي فني

چیدن و انبار کردن مواد اولیۀ فرش در انبار با توجه
به میزان تقاضا
چیدن و انبار کردن مواد اولیۀ فرش در انبار با توجه
به وجه تشابه
شاخص هاي كار

چیدن و انبار کردن مواد اولیۀ فرش در انبار با توجه
به اندازه و حجم آنها
چیدن و انبار کردن مواد اولیۀ فرش در انبار با توجه
به مشخصات کیفی آنها
چیدن و انبار کردن مواد اولیۀ فرش کیسه ای با توجه
به اصول آن
کنترل وضعیت انبار بعد از چیدن مواد اولیۀ با توجه
به آیین نامۀ ایمنی انبار کاال

تذكر

-1هنرآموز گرامي اين برگة ارزشيابي به عنوان نمونة ارزشيابي از شايستگي داده شده است .اگر بخواهيد فرايند كار را جزئي تر مورد
ارزشيابي قرار دهيد مي توانيد آنها را به بخش فرايند كار اضافه كنيد.
 -2چنانچه شاخص هاي ديگري را هنگام ارزشيابي مدنظر داريد مي توانيد به بخش شاخص هاي كار در اين جدول اضافه نماييد   .
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پودمان اول :جلسۀ چهارم

عناوین درس

ابزار و تجهيزات مورد نياز

بازدید از انبار مواد اولیۀ فرش یا صنایع مرتبط کاغذ ـ قلم ـ دوربین عکاسی ـ دستگاه ضبط
صدا
با نساجی و تهیۀ گزارش

ابزار کمک آموزشی
ویدئو پروژکتور
اهداف توانمندسازی
برانگیختن کنجکاوی هنرجویان با مشاهدۀ واقعيت ها در انبار مواد اولیۀ فرش و
پروراندن آموزه های کالسی در ذهن
فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته
هنرآموز

هنرجو

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

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

دانش افزايي
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 و عکاسی و ...و
به آنها یادآوری کنید ،چنانچه الزم می دانید گزارش را به شکل گروهی انجام
دهند .پیش تر گروه ها را مشخص کنید.
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فصل دوم:جلسات آموزشی

ارزشیابی
نوع شايستگي

عناوين شايستگي ها

3

2

1

خود ارزيابي هنرجو

مستند سازی ()N37
شايستگيهاي غير فني،
ايمني و بهداشت ،توجهات
زيست محيطي

مدیریت مواد و تجهیزات ()N66

عناوين شايستگي ها

3

2

1

خود ارزيابي هنرجو

فرایند كار

شايستگي هاي فني
شاخص هاي كار

تذكر

 -1هنرآموز گرامي اين برگة ارزشيابي به عنوان نمونة ارزشيابي از شايستگي داده شده است .اگر بخواهيد فرايند كار را جزئي تر
مورد ارزشيابي قرار دهيد مي توانيد آنها را به بخش فرايند كار اضافه كنيد.
 -2چنانچه شاخص هاي ديگري را هنگام ارزشيابي مدنظر داريد مي توانيد به بخش شاخص هاي كار در اين جدول اضافه نماييد   .
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر تاليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش

نمون برگ  -1-8تحلیل استاندارد عملکرد کار

شماره
ملی

نام و نام خانوادگي
كد حرفه

73180192

حرفه :

کمک تکنسین کارگاه
فرش بافی

كد وظيفه

03

وظيفه:

تهیۀ مواد اولیۀ
فرش بافی

0309

کار:

انبار داري مواد اولیۀ
فرش

کد کار

سطح
صالحيت
گروه
کاری
سطح
شايستگی

تاريخ ارزشيابي :

نوبت
اول:

استاندارد عملکرد کار:
L2
توانایی دریافت مواد اولیه
فرش بافی به همراه مدارک خرید
و حفظ آنها با توجه به آیین نامه
ایمنی انبارهای کاال بر اساس
اصول جابجایی دستی،
دانش
طبقه بندی و چیدن اجناس

-1شرايط انجام كار :
دریافت ،تفکیک ،کدگذاری و چیدن انواع مواد اولیه فرش از هر نوع به مقدار  2تا  5کیلوگرم در مدت زمان 4
ساعت در انبار دائم یا موقت یا انبار شبیه سازی شدۀ مواد اولیۀ فرش.
 - 2شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:
توانایی به کارگیری انبار مواد اولیۀ فرش ـ توانایی تفکیک ،آماده سازی ،چیدن و صدور رسید هنگام تحویل مواد
اولیۀ فرش ـ توانایی شماره گذاری ،کدگذاری در انبار مواد اولیه فرش ـ توانایی ردیابی و کنترل و حفاظت از کاال ها
در طی دورۀ انبارداری مواد اولیه فرش
-3نمونه و نقشه كار:
دریافت مواد اولیه فله ای و کیسه ای مواد اولیه فرش و صدور رسیدـ دریافت بسته های نخ های خامه فرآوری شده
از یک نقشه معین و انبار کردن ـ چیدن و گذاشتن در محل و قفسه های معین شده مواد اولیه فرش ـ نگهداری،
حفاظت و کنترل و بازدید اقالم انبار شده در انبار مواد اولیه فرش ـ بازدید از انبار مواد اولیۀ فرش
 -4ابزار ارزشيابي:
مشاهده ـ مقایسه ـ چک لیست ـ پرسش شفاهی و کتبی
 -5ابزار و تجهيزات مورد نیاز انجام کار:
رطوبت سنج ـ دماسنج ـ ترازوی دیجیتالی ـ رایانه و لوازم جانبی آن ـ چاپگر ـ کاغذ ـ خودکار ـ ماژیک  -برچسب ـ
مهر ـ میز ـ صندلی ـ قفسۀ معمولی ـ انواع مواد فرش بافی ـ چهارپایه کوتاه و بلند
-6تکالیف کاری مرتبط در گروه کاری:
تهیه شناسنامه فرش (کد  - )0901انبارداری فرش (کد )0902
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر تاليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش

نمون برگ  - 1-9ارزشيابي کار

نام و نام خانوادگي
73180192

حرفه:

کمک تکنسین کارگاه فرش بافی

سطح
صالحيت

كد وظيفه

03

وظيفه:

تهیۀ مواد اولیۀ فرش بافی

گروه
ارزشیابی
کار

کد کار

0309

کار:

انبار داري مواد اولیۀ فرش

سطح
شايستگی

كد حرفه

رديف

مراحل کار

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

نتایج ممکن

١

١ـ انبار دائم یا انبار
 دسته بندی انواع انبارها دسته بندی انواع انبارهایشبیه سازی شدۀ مواد
مواد اولیۀ فرش
اولیه فرش بافی
دسته بندی انواع
 تحلیل انبار ،انبارداری وانبارهای مواد اولیۀ فرش ٢ـ  ٣٠دقیقه
٣ـ خودکار ،کاغذ ،رایانه ،مراحل آن
 تحلیل وظایف انباردارانچاپگر ،میز ،صندلی

2

١ـ انبار دائم یا انبار
شبیه سازی شدۀ مواد
اولیه فرش بافی
دریافت (ورود) مواد
٢ـ  ٣٠دقیقه
اولیۀ فرش و تطبیق با
اسناد و تعیین محل قرار ٣ـ دستکش ،لباس کار،
خودکار ،ماژیک ،کمد،
دادن آنها در انبار
زونکن ،کاغذ رایانه،
چاپگر ،میز ،صندلی

٣

تاريخ
ارزشيابي:

شماره
ملی

چیدن و نگهداری
مواداولیه فرش در انبار

١ـ انبار دائم یا انبار
شبیه سازی شدۀ مواد
اولیه فرش بافی
٢ـ  ٦٠دقیقه
٣ـ دستکش و لباس
کار ،کاغذ ،خودکار

 دریافت مواد اولیه فرش واسناد خرید
 تحلیل اصول حمل و نقلو جا به جایی دستی بار
 تعیین محل قرار دادنمواد اولیۀ فرش در انبار
کنترل وضعیتتحلیل اصول چیدمان کاالدر انبار
 چیدن و انبار کردن مواداولیۀ فرش در انبار
 کنترل شرایط محیطیمحل نگهداری مواد اولیۀ
فرش

نوبت
اول:

استاندارد عملکرد کار:

L2

دانش

توانایی دریافت مواد
اولیه فرشبافی به همراه
مدارک خرید و حفظ
آنها با توجه به آیین
نامه ایمنی انبارهای
کاال براساس اصول
جابه جایی دستی ،طبقه
بندی و چیدن اجناس

استاندارد
(شاخص ها/داوری/
نمره دهی)
%100

٣

 80تا % ١٠٠

٢

زیر %٨٠

١

%100

٣

 80تا % ١٠٠

٢

زیر %٨٠

١

%100

٣

 80تا % ١٠٠

٢

زیر %٨٠

نمره

١
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٤

بازدید از انبار مواد اولیۀ
فرش

١ـ انبار مواد اولیۀ فرش
یا صنایع مرتبط با
نساجی
٢ـ  240دقیقه

ـ

%100

٣

 80تا % ١٠٠

٢

زیر %٨٠

١

٥

٦

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

مسئولیت پذیری،
مستندسازی و
مدیریت مواد
و تجهیزات با
رعایت اصول
ایمنی و توجهات
زیست محیطی
مسئولیت پذیری،
مستندسازی،
مدیریت مواد و
تجهیزات ،ایمنی
و بهداشت کار

انبار دائم یا موقت با انبار
شبیهسازی شدۀ مواد اولیه
فرش

انبارداری مواد اولیۀ فرش

مسئولیت پذیری،
مستندسازی و
مدیریت مواد
و تجهیزات با
رعایت اصول
ایمنی

٢

عدم
مسئولیت پذیری،
مستندسازی و
مدیریت مواد و
تجهیزات

١

بلی
خیر

معیار شایستگی انجام کار :
كسب حداقل نمره  2از مراحل  1و  2و 3
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی  ,ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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واحد

انبارداری فرش

يادگيري 2

پودمان اول :جلسۀ پنجم
عناوین درس

ابزار و تجهيزات مورد نياز

دسته بندی و تعیین کارکرد انواع انبار فرش و بررسی
الزامات ساختمانی ،تجهیزات و مواد مصرفی

رایانه و لوازم جانبیـ کاغذ ـ خودکارـ میز ـ صندلی

ابزار کمک آموزشی
فيلم آموزشي ،ويدئو پروژكتور
اهداف توانمندسازی
دسته بندی و تعیین کارکرد انواع انبار فرش
تحلیل الزامات ساختمانی انبارهای فرش
بررسی و تعیین تجهیزات و مواد مصرفی انبارهای فرش
فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح و تشریح
نمایش فیلم
پرسش و پاسخ

دقت و توجه
دیدن فیلم
پاسخ و پرسش

دانشافزايي
انبار فرش گمرک
عدلبندی از دیگر روشهای انبار کردن فرشها است که برای صادارت و نگهداری
موقت در انبارهای فرش گمرک بهکار گرفته میشود .یکی از عوامل در آسیبهای
وارده به فرش در جریان حمل و نقل آن است .بارها اتفاق افتاده است که بر اثر عدم
51

توجه در حمل و نقل ،فرشها آسیب دیده و مرجوعی شدهاند.
جایگاه انبار در موزه ها
شورای بین المللی موزه ها (ایکوم) در بند  3و  4اساسنامۀ خود ،موزه را چنین
تعریف می کند :
«موزه مؤسسه ای است دائمی ،بدون اهداف مادی که درهای آن بر روی همگان
گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می کند .هدف موزه ها
تحقیق در آثار و شواهد بر جای ماندۀ انسان و محیط زیست او ،گردآوری ،حفظ
و بهره وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار به ویژه به نمایش گذاردن آنها
به منظور بررسی و بهره وری معنوی است».
مطابق این تعریف حفظ و نگهداری آثار برای آیندگان یکی از مهم ترین اهداف
و وظایف موزه ها دانسته می شود .از آنجایی که آثار موزه ای بیشترین زمان خود
را در انبار سپری می کنند ،انبار (مخزن) بخش مهمی از فضای های جانبی هر
موزه را تشکیل می دهد و داشتن انبار استاندارد و به کارگیری شیوه های صحیح
نگهداری از الزامات است.
در بسیاری از موارد موزه های مخزن را به چشم واحدی دور افتاده نگاه می کنند
که نه تأثیری بر دیگر فعالیت ها موزه دارد و نه از آنها تأثیر می پذیرد .این
درحالی است که کلیۀ فعالیت های موزه داری به یکدیگر پیوسته و وابسته اند.
نگهداری نامناسب مجموعه ها در مخزن عالوه بر آنکه امکان دسترسی
به مجموعه را با مشکالت و محدودیت هایی در راستای پاسخگویی به وظایف
موزه مواجه می سازد ،مهم ترین عامل آسیب رسان به بسیاری از آثار موجود
در مخزن می باشد .بیشتر مشکالت نگهداری نامناسب مجموعه ها در مخازن
ناشی از کمبود منابع مالی ،کمبود امکانات و بی اطالعی و یا آمیزه ای از همۀ
این موارد است.
اتاق قرنطینه
فرش هایی که به موزه انتقال می یابد ممکن است کثیف و آلوده به آفاتی مانند بید
یا سوسک قالی باشند .ورود مستقیم این فرش ها به فضای مخزن می تواند باعث
آلودگی فضای مخزن و سایر فرش ها گردد .بنابراین ضروری است این فرش های
تازه انتقال یافته به موزه پیش از قرارگیری در مخزن ،در فضایی معروف به اتاق
قرنطینه نگهداری شوند تا نسبت به سالمت آنها اطمینان حاصل شود .در صورتی
که آلوده بودن این فرش ها توسط کارشناسان مورد تأیید قرار گیرد باید پیش از
ورود به فضای مخزن پاک سازی و ضدعفونی شوند.
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ارزشیابی
نوع شايستگي

عناوين شايستگي ها

3

2

1

خود ارزيابي هنرجو

مستند سازی ()N37
شايستگيهاي غير فني،
ايمني و بهداشت ،توجهات
زيست محيطي

مدیریت مواد و تجهیزات ()N66

عناوين شايستگي ها

3

2

1

خود ارزيابي هنرجو

دسته بندی و تعیین کارکرد انواع انبار فرش
تحلیل الزامات ساختمانی انبارهای فرش
بررسی و تعیین تجهیزات و مواد مصرفی انبارهای فرش
فرایند كار

شايستگي هاي فني
دسته بندی و تعیین کارکرد انواع انبار فرش با توجه
به نوع مالکیت فرش

شاخص هاي كار

تذكر

دسته بندی و تعیین کارکرد انواع انبار فرش با توجه
بهمدت زمان نگهداری (دایم ـ موقت)
دستهبندی الزامات ساختمانی انبارهای فرش بهطور کلی
با توجه بهماهیت فرش
تحلیل و تعیین تجهیزات و مواد مصرفی انبارهای فرش
با توجه به نوع و کارکرد آنها

 -1هنرآموز گرامي اين برگة ارزشيابي به عنوان نمونة ارزشيابي از شايستگي داده شده است .اگر بخواهيد فرايند كار را جزئي تر
مورد ارزشيابي قرار دهيد مي توانيد آنها را به بخش فرايند كار اضافه كنيد.
 -2چنانچه شاخص هاي ديگري را هنگام ارزشيابي مدنظر داريد مي توانيد به بخش شاخص هاي كار در اين جدول اضافه نماييد   .
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پودمان اول :جلسۀ ششم
عناوین درس

ابزار و تجهيزات مورد نياز

کنترل وضعیت انبار و انبار کردن فرش

انواع فرش بهازای هر چهار نفر هنرجو  -انواع پارچههای
پنبهای و کتانی ـ پانل  -رطوبتسنج ـ دماسنج ـ
کپسول آتش نشانی ـ سیستم روشنایی ـ قیچی ـ چاقوـ
چاپگر ـ کاغذ ـ خودکار ـ مهرـ میز ـ صندلی ـ قفسهـ
انواع نخ و کاور ـ انواع مواد بیدکش و حشرهکشها
بهصورت بخار یا مایع ـ جاروبرقی

ابزار کمک آموزشی
فيلم آموزشي ،ويدئو پروژكتور
اهداف توانمندسازی
کنترل وضعیت انبار فرش
انبار کردن فرش به روش تخت
انبار کردن فرش به روش تاکردن
انبار کردن فرش به روش رول کردن
فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح و تشریح
نمایش عملی
پرسش و پاسخ

دقت و توجه
تمرین و ممارست
پاسخ و پرسش

دانش افزايي
روش های دیگر انبار کردن فرش
الف) سیستم نگهداری ثابت برای بافته ها
ب) سیستم نگهداری متحرک آویزان برای بافته های لوله شده؛
این سیستم شامل زنجیرهایی است که از ریل های نصب شده به سقف یا به یک
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چهارچوب مستقل آویزان هستند .اتخاذ تصمیم در مورد نحوۀ عمل کردن
ریل ها ،به نقشۀ ساختمانی موزه یا انبار بستگی دارد .قالی های که حول تیرهای
چوبی سنگین با لوله های فلزی پیچیده شده اند ،از زنجیرهایی که قالب هایی
به شکل حرف  Sدارند آویزان می شوند .تیرهای چوبی یا لوله هایی مقوایی که
آنها نیز به نوبۀ خود با یک الیه کاغذ تهی از اسید پوشیده شده اند قرارداده
می شود .پس از لوله کردن فرش ها ،به منظور جلوگیری از باز شدن ،آنها را
می بندند.
از یک جفت زنجیر می توان چندین فرش آویزان کرد .حتی می توان به منظور
دستیابی به هر قالی ،زنجیرها را به جلو و عقب حرکت داد .الزم است در محیط
مساحت کافی پیش بینی شود تا اوالً فضای کافی جهت پیچیدن فرش ها حول
لوله ها وجود داشته باشد و دوماً بتوان فرش ها را به منظور تماشا یا برداشتن در
امتداد ریل ها بیرون کشید .همچنین باید دقت کرد که قدرت ریل ها و سیستم
نگهدارنده آن قدر قوی باشد تا بتواند وزن چندین فرش را تحمل کند .به همین
دلیل باید از زنجیرهای مخصوص کارهای سخت استفاده کرد.
ج) سیستم تلفیقی
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ارزشیابی
نوع شايستگي

عناوين شايستگي ها

3

2

1

خود ارزيابي هنرجو

مستند سازی ()N37
شايستگيهاي غير فني،
ايمني و بهداشت ،توجهات
زيست محيطي

مدیریت مواد و تجهیزات ()N66

عناوين شايستگي ها

3

2

1

خود ارزيابي هنرجو

کنترل وضعیت انبار فرش
انبار کردن فرش به روش تخت
انبار کردن فرش به روش تاکردن
فرایند كار

انبار کردن فرش به روش رول کردن

شايستگي هاي فني
کنترل وضعیت انبار قبل از انبار کردن فرش با توجه به کارکرد
انبار و مدت زمان نگهداری
شاخص هاي كار

تذكر
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انبار کردن فرش بهروش تخت با رعایت اصول حفاظت
از دست بافتهها و بهداشت کار
انبار کردن فرش بهروش تاکردن با رعایت اصول حفاظت
از دست بافتهها و بهداشت کار
انبار کردن فرش به روش رول کردن با رعایت اصول حفاظت از
دست بافته ها و بهداشت کار

 -1هنرآموز گرامي اين برگة ارزشيابي به عنوان نمونة ارزشيابي از شايستگي داده شده است .اگر بخواهيد فرايند كار را جزئي تر
مورد ارزشيابي قرار دهيد مي توانيد آنها را به بخش فرايند كار اضافه كنيد.
 -2چنانچه شاخص هاي ديگري را هنگام ارزشيابي مدنظر داريد مي توانيد به بخش شاخص هاي كار در اين جدول اضافه نماييد   .
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پودمان اول :جلسۀ هفتم
عناوین درس

حفاظت و نگهداری فرش ها در انبار

ابزار و تجهيزات مورد نياز
رطوبت سنج ـ دماسنج ـ کپسول آتشنشانی ـ
سیستم روشنایی ـ کاغذ ـ خودکار ـ مهرـ میز ـ
صندلی ـ انواع مواد بیدکش و حشرهکشها بهصورت
بخار یا مایع ـ جاروبرقی

ابزار کمک آموزشی
ویدئو پروژکتور ،لوح فشرده تصاویر
اهداف توانمندسازی
تحلیل شرایط محیطی انبار فرش
کنترل شرایط محیطی انبار فرش
فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح و تشریح
نمایش فیلم
پرسش و پاسخ

دقت و توجه
دیدن فیلم
پاسخ و پرسش

دانش افزايي
نکته قابل توجه در حفاظت و نگهداری فرش در انبار این است که عالوه بر رعایت
و تحلیل شرایط محیطی انبار و کنترل آن الزم است شرایط منطقه آب و هوایی
نیز مورد بررسی و توجه قرار گیرد .زیرا شرایط آبوهوایی در مناطق مختلف بر
شرایط محیطی انبار فرش تأثیر مستقیم دارد.
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ارزشیابی
عناوين شايستگي ها

نوع شايستگي

3

2

1

خود ارزيابي هنرجو

مستندسازی ()N37
شايستگي هاي
غيرفني ،ايمني و
بهداشت ،توجهات
زيست محيطي

مدیریت مواد و تجهیزات ()N66

عناوين شايستگي ها

3

2

1

خود ارزيابي هنرجو

تشریح شرایط محیطی انبار فرش
کنترل شرایط ساختمانی انبار فرش
فرایند كار

کنترل مواد مصرفی و تجهیزات انبار فرش
بازدید دوره ای از فرش های انبار شده

شايستگي هاي فني

تشریح شرایط محیطی انبار فرش با توجه بهکارکرد آن
کنترل و ثبت دمای انبار فرش در دوره های زمانی مشخص و
اطمینان از استاندارد بودن میزان آن
شاخص هاي كار

کنترل و ثبت رطوبت انبار فرش در دورههای زمانی مشخص و
اطمینان از استاندارد بودن میزان آن
کنترل وضعیت ساختمانی انبار (کف ،دیوار ،سقف) و گزارش هرگونه
خرابی
کنترل مواد مصرفی در انبار و اطمینان از سالمت آنها
کنترل تجهیزات انبار فرش و اطمینان از سالم بودن آنها
بازدید دورهای از فرشهای انبار شده و تهیۀ گزارش

تذكر
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-1هنرآموز گرامي اين برگة ارزشيابي به عنوان نمونة ارزشيابي از شايستگي داده شده است .اگر بخواهيد فرايند كار را جزئي تر
مورد ارزشيابي قرار دهيد مي توانيد آنها را به بخش فرايند كار اضافه كنيد.
 -2چنانچه شاخص هاي ديگري را هنگام ارزشيابي مدنظر داريد مي توانيد به بخش شاخص هاي كار در اين جدول اضافه نماييد   .

فصل دوم:جلسات آموزشی

پودمان اول :جلسۀ هشتم
عناوین درس

ابزار و تجهيزات مورد نياز

بازدید از انبار فرش و تهیۀ گزارش

کاغذ ـ قلم ـ دوربین عکاسی ـ دستگاه ضبط صدا

ابزار کمک آموزشی
دوربین عکاسی  ،ویدئو پرژوکتور
اهداف توانمندسازی
برانگیختن کنجکاوی هنرجویان با مشاهدۀ واقعيت ها در انبار فرش و پروراندن
آموزه های کالسی در ذهن

فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته
هنرآموز

هنرجو

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

یادداشت برداری می کند.
عکس می گیرد.
ضبط صدا می کند
پاسخ می دهد.
پرسش می کند.

دانش افزايي
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 را برای آنها شرح دهید .برای مثال همراه داشتن وسیله ای
برای ضبط صدا و عکاسی و ...و به آنها یادآوری کنید ،چنانچه الزم می دانید
گزارش را به شکل گروهی انجام دهند .پیش تر گروه ها را مشخص کنید.
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ارزشیابی
نوع شايستگي

عناوين شايستگي ها

3

2

1

خود ارزيابي هنرجو

مستندسازی ()N37
شايستگي هاي غيرفني،
ايمني و بهداشت،
توجهات زيست محيطي

مدیریت مواد و تجهیزات ()N66

عناوين شايستگي ها

3

2

1

خود ارزيابي هنرجو

فرایند كار

شايستگي هاي فني
شاخص هاي كار

تذكر
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-1هنرآموز گرامي اين برگة ارزشيابي به عنوان نمونة ارزشيابي از شايستگي داده شده است .اگر بخواهيد فرايند كار را جزئي تر
مورد ارزشيابي قرار دهيد مي توانيد آنها را به بخش فرايند كار اضافه كنيد.
 -2چنانچه شاخص هاي ديگري را هنگام ارزشيابي مدنظر داريد مي توانيد به بخش شاخص هاي كار در اين جدول اضافه نماييد   .

فصل دوم:جلسات آموزشی

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر تاليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش

نمون برگ 8ـ1ـ تحلیل استاندارد عملکرد کار

شماره
ملی

نام و نام خانوادگي
كد حرفه

73180192

حرفه :

کمک تکنسین
کارگاه فرش بافی

سطح
صالحيت

كد وظيفه

09

وظيفه:

بازاریابی فرش

گروه کاری

0902

کار:

انبار داري فرش

سطح
شايستگی

کد کار

تاريخ ارزشيابي :
L2

نوبت اول:

استاندارد عملکرد کار:
نگهداری فرش براساس استاندارد با
توجه به تعداد و مدت زمان نگهداری در
انبار مناسب

دانش

-1شرايط انجام كار :
کنترل وضعیت و تجهیزات انبار فرش ،دریافت ،تفکیک ،انبار کردن ،نگهداری فرش در انبار فروشگاه فرش یا
مخزن انبار موزه فرش.

 - 2شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:
توانایی کنترل وضعیت و تجهیزات انبار فرش ـ توانایی دریافت و تفکیک فرش ـ توانایی انبارکردن ،حفاظت،
نگهداری فرش
-3نمونه و نقشه كار:
کنترل وضعیت و تجهیزات انبار فرش  -دریافت و تفکیک و انبار کردن فرش ـ حفاظت و نگهداری فرش
 -4ابزار ارزشيابي:
مشاهده ـ مقایسه ـ پرسش شفاهی و کتبی
 -5ابزار و تجهيزات مورد نیاز انجام کار:
انواع پارچه های پنبه ای و کتانی ـ پانل ـ رطوبت سنج ـ دماسنج ـ قیچی ـ چاقو ـ کاغذ ـ خودکار ـ مهر ـ سربرگ های
چاپی ـ میز ـ صندلی ـ قفسه ـ انواع نخ و کاور ـ انواع مواد بیدکش و حشره کش ها به صورت بخار یا مایع ـ جاروبرقی
-6تکالیف کاری مرتبط در گروه کاری:
انبارداری مواد اولیۀ فرش (کد  - )0902تهیه شناسنامه فرش (کد )0901
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر تاليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش

نمون برگ 9ـ 1ـ ارزشيابي کار

نام و نام خانوادگي

سطح
صالحيت

73180192

حرفه:

کمک تکنسین کارگاه فرش بافی

كد وظيفه

09

وظيفه:

بازاریابی فرش

گروه
ارزشیابی
کار

کد کار

0902

کار:

انبار داري فرش

سطح
شايستگی

رديف

مراحل کار

كد حرفه

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

نتایج ممکن

١

تعیین کارکرد های
انواع انبارفرش

 -1کارگاه
 20 -2دقیقه
 -3خودکار ،کاغذ

 تعیین کارکرد های انواعانبار فرش با توجه به نوع
مالکیت فرش

2

تعیین الزامات
ساختمانی انبار فرش

 -1کارگاه
 20 -2دقیقه
 -3خودکار ،کاغذ

 تعیین الزامات ساختمانیانبار فرش و کنترل آنها

٣

 -1انبار فرش فروشگاه فرش
 کنترل تجهیزات و موادیا مخرن موزه فرش
کنترل تجهیزات و مواد
مصرفی انبارفرش و تهیۀ
 -2حداقل  2ساعت
مصرفی در انبار فرش
 -3دستکش ،لباس کار ،گزارش
خودکار ،کاغذ

٤

 -1انبار فرش فروشگاه فرش
یا مخرن موزه فرش
 انبارکردن فرش بهروش -2حداقل 3ساعت
تخت ،تا کردن و رولکردن
 -3دستکش ،لباس کار،
خودکار ،کاغذ
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انبار کردن فرش

تاريخ
ارزشيابي:

شماره ملی

L2

نوبت
اول:

استاندارد عملکرد کار:

نگهداری فرش براساس
استاندارد با توجه
به تعداد و مدت زمان
نگهداری در انبار مناسب

دانش

استاندارد
(شاخص ها/داوری/
نمره دهی)
%100

٣

 80تا % ١٠٠

٢

زیر %٨٠

١

%100

٣

 80تا % ١٠٠

٢

زیر %٨٠

١

%100

٣

 80تا % ١٠٠

٢

زیر %٨٠

١

%100

٣

 80تا % ١٠٠

٢

زیر %٨٠

١

نمره

فصل دوم:جلسات آموزشی

٥

حفاظت و نگهداری
فرش

 -1انبار فرش فروشگاه فرش
یا مخرن موزه فرش
 حفاظت و نگهداری -2حداقل  2ساعت
از فرش در انبار با توجه
 -3دستکش ،لباس کار،
به اصول آن
خودکار ،کاغذ ،رطوبتسنج،
دماسنج ،مواد ضدعفونیکننده

٦

بازدید از انبار فرش

 -1بار فرش فروشگاه فرش
یا مخرن موزه فرش
 240 -2دقیقه

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

مسئولیت پذیری،
مستندسازی،
مدیریت مواد و
تجهیزات ،ایمنی
و بهداشت کار

%100
 80تا % ١٠٠
زیر %٨٠
%100
 80تا % ١٠٠
زیر %٨٠
مسئولیت پذیری،
مستندسازی و
مدیریت مواد
و تجهیزات با
رعایت اصول
ایمنی و توجهات
زیست محیطی

انبار فرش

انبارداری فرش

٣

مسئولیت پذیری،
مستندسازی و
مدیریت مواد و
تجهیزات با رعایت
اصول ایمنی

٢

عدم
مسئولیت پذیری،
مستندسازی و
مدیریت مواد و
تجهیزات

١

ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)

بلی
خیر

معیار شایستگی انجام کار:
كسب حداقل نمره  2از مراحل  1و  2و 3
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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پودمان 2
ارزیابی مقدماتی فرش

واحد

ارزیابی شیوۀ بافت

يادگيري 1

پودمان دوم :جلسۀ نهم
عناوین درس

ابزار و تجهیزات مورد نیاز

تحلیل سازوکار (مکانیزم) بافت فرش و موارد دیگر کاغذ ـ خودکار ـ درفش ـ ذره بین ـ ماسک ـ
دستکش ـ تکه فرش های کهنه
(نوع؛ گره ،پوددهی ،سربندی ،شیرازه و پرداخت)

ابزار کمک آموزشی
پوستر آموزشی  ،بانک عکس
اهداف توانمندسازی
تحلیل و دسته بندی انواع سازوکارهای بافت فرش
تحلیل و دسته بندی انواع گره های پرزدار و بدون پرز
تحلیل و دسته بندی انواع روش های پودگذاری
تحلیل و دسته بندی انواع زنجیره ها و زمان اجرای آنها
تحلیل و دسته بندی انوع گلیم ابتدا و انتهای فرش
تحلیل و دسته بندی انواع شیرازه ها و زمان اجرای آنها
64

فصل دوم:جلسات آموزشی
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح و تشریح
نمایش پوستر و عکس
پرسش و پاسخ

دقت و توجه
دیدن پوستر و عکس
پاسخ و پرسش

دانش افزایی
همکار گرامی پیشنهاد می شود برای آموزش بهتر این درس از هنرجویان
بخواهید تا برای هر یک از اهداف توانمندسازی این جلسه جدولی تهیه کنند.
براساس شرایط کالس می توانید آنها را به گروه های دو نفره تقسیم بندی کنید.
برای مثال برای هدف «تحلیل و دسته بندی انواع روش های پودگذاری» جدولی
مشابه زیر تهیه و هنگام تحلیل و دسته بندی هر فرش با ثبت مشخصات روش
پودگذاری آن را عالمت گذاری نمایند.
تحلیل و دسته بندی انواع روش های پودگذاری
ردیف

نام فرش

ابعاد فرش

انواع روش های پودگذاری
پودنازک
دارد

ندارد

پودکلفت
دارد

ندارد

پودگذاری هر ردیف
دارد

ندارد
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ارزشیابی
عناوین شایستگی ها

نوع شایستگی

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

یادگیری ()N35
شایستگی های غیر فنی،
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی

مستندسازی ()N37

عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

تحلیل و دسته بندی انواع سازوکارهای بافت فرش
تحلیل و دسته بندی انواع گره های پرزدار و بدون پرز
تحلیل و دسته بندی انواع روش های پودگذاری
تحلیل و دسته بندی انواع زنجیره ها و زمان اجرای آنها
فرایند كار تحلیل و دسته بندی انواع گلیم ابتدا و انتهای فرش
تحلیل و دسته بندی انواع شیرازه ها و زمان اجرای آنها

شایستگی های
فنی

تحلیل و دستهبندی انواع سازوکارهای بافت فرش با ذکر ویژگیهای هر کدام
تحلیل و دسته بندی انواع گره های پرزدار و بدون پرز با ذکر نقش آنها
در سازوکار بافت فرش با توجه به پراکندگی جغرافیایی

شاخص های
كار

تحلیل و دسته بندی انواع روش های پودگذاری و تعیین نقش آنها در
سازوکار بافت فرش با توجه به پراکندگی جغرافیایی
تحلیل و دسته بندی انواع زنجیره ها با توجه به زمان اجرا و کارکرد آنها
تحلیل و دسته بندی انواع گلیم ابتدا و انتهای فرش با توجه به زمان
اجرا و کارکرد آنها
تحلیل و دسته بندی انواع شیرازه ها با توجه به زمان اجرا و کارکرد آنها

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

فصل دوم:جلسات آموزشی

پودمان دوم :جلسۀ دهم
ابزار و تجهیزات مورد نیاز

عناوین درس

ارزیابی مقدماتی فرش های تخت باف (نوع؛ گره ،کاغذ ـ خودکار ـ درفش ـ ذره بین ـ ماسک ـ دستکش ـ
دوربین عکاسی ـ تکه فرشهای کهنۀ تختباف
پوددهی ،سربندی ،شیرازه و پرداخت)

ابزار کمک آموزشی
تکه فرش های کهنۀ تخت باف
اهداف توانمندسازی
تأیید تخت بودن سازوکار بافت ،در فرش مورد بررسی
تعیین نوع گره به کار رفته در فرش تخت باف مورد بررسی
تعیین شیوۀ پوددهی در فرش تخت باف مورد بررسی
تعیین نوع و زمان اجرای زنجیره های به کار رفته در فرش تخت باف مورد بررسی
تعیین نوع گلیم بافته شده در ابتدا و انتهای فرش تخت باف مورد بررسی
تعیین نوع و زمان اجرای شیرازه های به کار رفته در فرش تخت باف مورد بررسی
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح و تشریح
نمایش عملی
پرسش و پاسخ

دقت و توجه
تمرین و ممارست
پاسخ و پرسش

دانشافزایی
در این جلسه نیز مانند جلسۀ گذشته بهتر است برای ارزیابی مقدماتی فرش های
تخت بافت با توجه به اهداف توانمندسازی جداول توسط هنرجویان طراحی
شود .سپس هنگام بررسی و ارزیابی قسمت های مختلف جدول توسط آنها
تکمیل شود .در پایان شما همکار گرامی برگه های تکمیل شده هنرجویان را
بررسی خواهید کرد.
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ارزشیابی
عناوین شایستگی ها

نوع شایستگی

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

یادگیری ()N35
شایستگی های غیرفنی،
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی

مستندسازی ()N37

عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

تأیید تخت بودن سازوکار بافت ،در فرش مورد بررسی
تعیین نوع گره به کار رفته در فرش تخت باف مورد بررسی
تعیین شیوۀ پوددهی در فرش تخت باف مورد بررسی
تعیین نوع و زمان اجرای زنجیرههای بهکار رفته در فرش تختباف مورد
بررسی
فرایند كار تعیین نوع گلیم بافته شده در ابتدا و انتهای فرش تخت باف مورد بررسی
تعیین نوع و زمان اجرای شیرازه های به کار رفته در طرفین فرش
تخت باف مورد بررسی

شایستگی های
فنی
تأیید تخت بودن سازوکار بافت ،در فرش مورد بررسی و تعیین نوع آن
(تک پود ـ دو پود)
تعیین نوع گره بهکار رفته در فرش تختباف مورد بررسی و کیفیت اجرا
و چپ یا راست بودن آن (تعیین خواب فرش)
تعیین شیوۀ پودهی در فرش تختباف مورد بررسی و کیفیت اجرا (کشش
شاخص های پودها)
كار
تعیین نوع و زمان اجرای زنجیره های به کار رفته در فرش تخت باف مورد
بررسی و کیفیت اجرای آنها

تعیین نوع گلیم بافته شده در ابتدا و انتهای فرش تخت باف مورد بررسی
و کیفیت اجرای آنها
تعیین نوع و زمان اجرای شیرازههای بهکار رفته در فرش تختباف مورد
بررسی و کیفیت اجرای آنها
تذكر
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1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است .اگر بخواهید فرایند كار را جزئی تر
مورد ارزشیابی قرار دهید می توانید آنها را به بخش فرایند كار اضافه كنید.
2ـ چنانچه شاخص های دیگری را هنگام ارزشیابی مدنظر دارید می توانید به بخش شاخص های كار در این جدول اضافه نمایید.

فصل دوم:جلسات آموزشی

پودمان دوم :جلسۀ یازدهم
ابزار و تجهیزات مورد نیاز

عناوین درس

کاغذ ـ خودکار ـ درفش ـ ذره بین ـ ماسک ـ
ارزیابی مقدماتی فرشهای نیملولباف (نوع؛ گره،
دستکش ـ دوربین عکاسی ـ تکه فرش های کهنۀ
پوددهی ،سربندی ،شیرازه و پرداخت)
نیم لول باف

ابزار کمک آموزشی
تکه فرش های کهنۀ نیم لول باف
اهداف توانمندسازی
تأیید نیم لول بودن سازوکار بافت ،در فرش مورد بررسی
تعیین نوع گره به کار رفته در فرش نیم لول باف مورد بررسی
تعیین شیوۀ پوددهی در فرش نیم لول باف مورد بررسی
تعیین نوع و زمان اجرای زنجیرههای بهکار رفته در فرش نیملولباف مورد بررسی
تعیین نوع گلیم بافته شده در ابتدا و انتهای فرش نیم لول باف مورد بررسی
تعیین نوع و زمان اجرای شیرازههای بهکار رفته در فرش نیملولباف مورد بررسی
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح و تشریح
نمایش عملی
پرسش و پاسخ

دقت و توجه
تمرین و ممارست
پاسخ و پرسش

دانش افزایی
همکار گرامی پیشنهاد می شود در این جلسه نیز مانند دو جلسۀ گذشته از
هنرجویان بخواهید تا برای از اهداف توانمندسازی این درس جدولی تهیه
کنند .شما می توانید براساس چگونگی تکمیل جدول ها ،ناقص و یا کامل بودن
و درست یا غلط بودن آنها ،آموخته های هنرجویان خود را در این جلسه مورد
ارزیابی قرار دهید.
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ارزشیابی
عناوین شایستگی ها

نوع شایستگی

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

یادگیری ()N35
شایستگی های غیرفنی،
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی

مستندسازی ()N37

عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

تأیید نیم لول بودن سازوکار بافت ،در فرش مورد بررسی
تعیین نوع گره به کار رفته در فرش نیم لول باف مورد بررسی
تعیین شیوۀ پوددهی در فرش نیم لول باف مورد بررسی
تعیین نوع و زمان زنجیره های به کار رفته در فرش نیم لول باف مورد
بررسی
تعیین نوع گلیم بافته شده در ابتدا و انتهای فرش نیم لول باف مورد
فرایند كار
بررسی
تعیین نوع و زمان اجرای شیرازههای بهکار رفته در فرش نیملولباف مورد
بررسی

شایستگی های
فنی
تأیید نیم لول بودن سازوکار بافت ،در فرش مورد بررسی و تعیین نوع
پودها (ضخامت)
تعیین نوع گره به کار رفته در فرش نیم لول باف مورد بررسی و کیفیت
اجرا و چپ یا راست بودن آن (تعیین خواب فرش)
تعیین شیوۀ پوددهی در فرش نیم لول باف مورد بررسی و کیفیت اجرا
شاخص های (کشش پودها)
كار
تعیین نوع و زمان اجرای زنجیره های به کار رفته در فرش نیم لول باف
مورد بررسی و کیفیت اجرای آنها

تعیین نوع گلیم بافته شده در ابتدا و انتهای فرش نیم لول باف مورد
بررسی و کیفیت اجرای آنها
تعیین نوع و زمان اجرای شیرازه های به کار رفته در فرش نیم لول باف
مورد بررسی و کیفیت اجرای آنها
تذكر
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1ـ هنرآموز گرامی این برگة ارزشیابی به عنوان نمونة ارزشیابی از شایستگی داده شده است .اگر بخواهید فرایند كار را جزئی تر
مورد ارزشیابی قرار دهید می توانید آنها را به بخش فرایند كار اضافه كنید.
2ـ چنانچه شاخص های دیگری را هنگام ارزشیابی مدنظر دارید می توانید به بخش شاخص های كار در این جدول اضافه نمایید.

فصل دوم:جلسات آموزشی

پودمان دوم :جلسۀ دوازدهم
عناوین درس

ابزار و تجهیزات مورد نیاز

ارزیابی مقدماتی فرش های لول باف (نوع؛ گره،
پوددهی ،سربندی ،شیرازه و پرداخت)

کاغذ ـ خودکار ـ درفش ـ ذره بین ـ ماسک ـ
دستکش ـ دوربین عکاسی ـ تکه فرش های کهنۀ
لول باف

ابزار کمک آموزشی
تکه فرش های کهنۀ لول باف
اهداف توانمندسازی
تأیید لول بودن سازوکار بافت ،در فرش مورد بررسی
تعیین نوع گره به کار رفته در فرش لول باف مورد بررسی
تعیین شیوۀ پوددهی در فرش لول باف مورد بررسی
تعیین نوع و زمان اجرای زنجیرۀ به کار رفته در فرش لول باف مورد بررسی
تعیین نوع گلیم بافته شده در ابتدا و انتهای فرش لول باف مورد بررسی
تعیین نوع و زمان اجرای شیرازۀ به کار رفته در فرش لول باف مورد بررسی
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح و تشریح
نمایش عملی
پرسش و پاسخ

دقت و توجه
تمرین و ممارست
پاسخ و پرسش

دانش افزایی
در این جلسه نیز محتوای آموزش را به روش جلسۀ گذشته در قالب جداول از
هنرجویان بخواهید .البته می توانید یک ستون دالیل نیز به آن اضافه کنید تا
عمق یادگیری بیشتر شود و دقت هنرجویان باالتر رود.
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ارزشیابی
عناوین شایستگی ها

نوع شایستگی

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

یادگیری ()N35
شایستگی های غیرفنی،
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی

مستندسازی ()N37

عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

تأیید لول بودن سازوکار بافت ،در فرش مورد بررسی
تعیین نوع گره به کار رفته در فرش لول باف مورد بررسی
تعیین شیوۀ پوددهی در فرش لول باف مورد بررسی
تعیین نوع و زمان زنجیرۀ به کار رفته در فرش لول باف مورد بررسی
فرایند كار تعیین نوع گلیم بافته شده در ابتدا و انتهای فرش لول باف مورد بررسی
تعیین نوع و زمان اجرای شیرازۀ به کار رفته در فرش لول باف مورد
بررسی

شایستگی های
فنی

تأیید لول بودن سازوکار بافت ،در فرش مورد بررسی و تعیین نوع پودها
(ضخامت)
تعیین نوع گره به کار رفته در فرش لول باف مورد بررسی و کیفیت اجرا
و چپ یا راست بودن آن (تعیین خواب فرش)
تعیین شیوۀ پوددهی در فرش لول باف مورد بررسی و کیفیت اجرا
شاخص های (کشش پودها)
كار
تعیین نوع و زمان اجرای زنجیرۀ به کار رفته در فرش لول باف مورد
بررسی و کیفیت اجرای آنها

تعیین نوع گلیم بافته شده در ابتدا و انتهای فرش لول باف مورد بررسی
و کیفیت اجرای آنها
تعیین نوع و زمان اجرای شیرازۀ به کار رفته در فرش لول باف مورد
بررسی و کیفیت اجرای آنها
تذكر

72

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

فصل دوم:جلسات آموزشی

پودمان دوم :جلسۀ سیزدهم
عناوین درس

ابزار و تجهیزات مورد نیاز

بازدید و تهیۀ گزارش (گمرک ،مراکز ارزیابی
وکارشناسی فرش،کارگاه های بافت فرش،
فروشگاه های فرش و )...

کاغذ ـ قلم ـ دوربین عکاسی ـ دستگاه ضبط صدا

ابزار کمک آموزشی
ویدئو پروژکتور
اهداف توانمندسازی
تهیه گزارش از بازدید
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

نشان میدهد.
توضیح میدهد.
پرسش میکند.
پاسخ میدهد.
هدایت میکند.

یادداشت برداری میکند.
عکس میگیرد.
ضبط صدا میکند.
پاسخ میدهد.
پرسش میکند.

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 و عکاسی و ...و
به آنها یادآوری کنید ،چنانچه الزم می دانید گزارش را به شکل گروهی انجام
دهند .پیش تر گروه ها را مشخص کنید.
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ارزشیابی
عناوین شایستگی ها

نوع شایستگی

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

یادگیری ()N35
شایستگی های غیرفنی،
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی

مستندسازی ()N37

عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

فرایند كار

شایستگی های
فنی

شاخص های
كار

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

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

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

تاریخ ارزشیابی:

نوبت اول:

کمک تکنسین کارگاه
كد حرفه  73180192حرفه:
سطح صالحیت  L2استاندارد عملکرد کار:
فرشبافی
ارزیابی شیوۀ بافت فرش بر اساس مکانیزم
بافت ،نوع گره ،شیوۀ پودگذاری ،نوع شیرازه،
گروه کاری
ارزیابی فرش
وظیفه:
08
كد وظیفه
زنجیره و گلیم ابتدا و انتهای آن
کار :ارزیابی شیوۀ بافت فرش سطح شایستگی دانش
0805
کد کار

1ـ شرایط انجام كار:
ارزیابی شیوۀ بافت (مکانیزم بافت ،نوع گره ،نوع پودگذاری ،نوع و زمان اجرای زنجیره و گلیم ابتدا و انتهای بافته ،نوع
و زمان اجرای شیرازه) تکه های کوچکی از انواع بافته های داری شامل فرش ،انواع گلیم ،گلیم فرش ،جاجیم و زیلو (از
هر کدام یک تکه کوچک  10×10سانتی متری کهنه) و ثبت اطالعات به دست آمده.
 2ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:
توانایی تشخیص مکانیزم بافت ،نوع گره در بافته های پرز دار ،نوع زنجیره و زمان اجرای آن و گلیم ابتدا و انتهای بافته،
نوع و زمان اجرای شیرازه های طرفین فرش
3ـ    نمونه و نقشه كار:
تکه هایی از فرش های کهنه و غیر قابل استفاده در قطعات حداقل  10×10سانتی متری برای مشاهده و تحلیل شیوۀ
بافت توسط هنرآموز تهیه شده و حین آموزش در اختیار هنرجویان قرار گرفته و اطالعاتی چون مکانیزم بافت ،نوع
گره ،نوع پودگذاری ،نوع زنجیره ،نوع گلیم و نوع شیرازۀ هر تکه فرش در جدول طراحی شده وارد می شود.
بازدید و تهیۀ گزارش (گمرک ،مراکز ارزیابی وکارشناسی فرش،کارگاه های بافت فرش ،فروشگاه های فرش و )...
4ـ ابزار ارزشیابی:
پرسش شفاهی و کتبی
  5ـ ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:
تکه هایی از بافته های متنوع (از هر نوع بافته یک تکه حداقل  10در  10سانتی متری) ـ ماسک ـ چاقو ـ کاغذ ـ
خودکارـ میز ـ صندلی ـ درفش ـ ذره بین
  6ـ تکالیف کاری مرتبط در گروه کاری:
تهیه شناسنامه فرش (کد  )0901ـ معرفی فرش (کد  )0905ـ تهیه لیست عدل بندی ()0906
75

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

نمون برگ    9ـ 1ـ ارزشیابی کار
تاریخ ارزشیابی:

شماره ملی

نوبت اول:

 L2استاندارد عملکرد کار:
كد حرفه  73180192حرفه :کمک تکنسین کارگاه فرشبافی سطح صالحیت
ارزیابی شیوۀ بافت فرش بر اساس مکانیزم بافت ،نوع
گروه ارزشیابی کار
ارزیابی فرش
وظیفه:
08
كد وظیفه
گره ،شیوۀ پودگذاری ،نوع شیرازه ،زنجیره و گلیم
کار:
0805
کد کار
ارزیابی شیوۀ بافت فرش سطح شایستگی دانش ابتدا و انتهای آن
ردیف

مراحل کار

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

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

1

1ـ کارگاه
تعیین سازوکار
2ـ  20دقیقه
ـ تعیین سازوکار(مکانیزم)
(مکانیزم) بافت
3ـ تکههایی از بافتههای متنوع ،دستکش ،بافت فرش
فرش
اشتباه در تعیین مکانیزم بافت فرش
خودکار ،کاغذ ،ماسک ،ذره بین ،درفش

2

1ـ کارگاه
تعیین نوع گره 2ـ  20دقیقه
ـ تعیین نوع گره و خواب
فرش
3ـ تکههایی از بافتههای متنوع ،دستکش ،اصلی و فرعی فرش
اشتباه در تعیین نوع گره
خودکار ،کاغذ ،ماسک ،ذره بین ،درفش

نمره

تعیین مکانیزم بافت بر اساس نوع فرش و محل بافت 3
تعیین مکانیزم بافت بر اساس نوع فرش

2
1

تعیین نوع گره و خواب اصلی و فرعی فرش

3

تعیین نوع گره

2
1

تعیین شیوۀ پودگذاری فرش و محل بافت

3

تعیین شیوۀ پودگذاری فرش

2

3

1ـ کارگاه
تعیین شیوۀ
2ـ دقیقه
ـ تعیین شیوۀ پودگذاری
پودگذاری
3ـ تکه هایی از بافته های متنوع ،دستکش ،فرش
فرش
اشتباه در تعیین شیوۀ پودگذاری فرش
خودکار ،کاغذ ،ماسک ،ذره بین ،درفش

4

تعیین نوع و 1ـ کارگاه
ـ تعیین نوع زنجیرۀ ابتدا و
زمان اجرای 2ـ  10دقیقه
انتهای فرش وزمان اجرای تعیین نوع زنجیرۀ فرش
زنجیرۀ ابتدا و 3ـ تکه هایی از بافته های متنوع ،دستکش،
آن
اشتباه در تعیین نوع زنجیرۀ فرش
انتهای فرش خودکار ،کاغذ ،ماسک ،ذره بین ،درفش

1

تعیین نوع زنجیرۀ فرش و تشخیص زمان اجرای آن 3

تعیین نوع گلیم ابتدا و انتهای فرش و ارزیابی کیفیت
اجرای آن

5

1ـ کارگاه
تعیین نوع
2ـ  10دقیقه
ـ تعیین نوع گلیم ابتدا و
گلیم ابتدا و
تعیین نوع گلیم ابتدا و انتهای فرش
3ـ تکه هایی از بافته های متنوع ،دستکش ،انتهای فرش
انتهای فرش
خودکار ،کاغذ ،ماسک ،ذره بین ،درفش
اشتباه در تعیین نوع گلیم ابتدا و انتهای فرش

6

تعیین نوع و
زمان اجرای
شیرازه های
طرفین فرش

1ـ کارگاه
2ـ  10دقیقه
ـ تعیین نوع شیرازۀ فرش
3ـ تکههایی از بافتههای متنوع ،دستکش ،خودکار ،و زمان اجرای آن
اشتباه در تعیین نوع شیرازۀ فرش
کاغذ ،ماسک ،ذره بین ،درفش

شایستگی های غیرفنی،
یادگیری ( )N35کارگاه (کارگاه های بافت و
ایمنی ،بهداشت،
مرمت فرش)
توجهات زیست محیطی مستندسازی ()N37
و نگرش

ارزیابی شیوۀ بافت فرش

1
3
2
1

تعیین نوع شیرازۀ فرش و تشخیص زمان اجرای آن

3

تعیین نوع شیرازۀ فرش

2

یادگیری ،مستندسازی ،مسئولیتپذیری ،دقت در کار،
ایمنی و بهداشت کار

1
3

یادگیری ،مستندسازی ،مسئولیتپذیری ،دقت در کار 2
عدم یادگیری و مستندسازی

ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)
معیار شایستگی انجام کار:
كسب حداقل نمره  2از مراحل  1و  2و3
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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2

1
بلی
خیر

فصل دوم:جلسات آموزشی

پودمان 3
اظهارنامه نویسی

تهیۀ شناسنامۀ فرش

واحد

يادگيري 1

پودمان سوم :جلسۀ چهاردهم
عناوین درس

ابزار و تجهیزات مورد نیاز

تحلیل اهمیت تهیۀ شناسنامه برای فرش ،موارد
استفاده و تعیین شاخصه های مؤثر در تهیۀ آن

رایانه ـ کاغذ ـ خودکار

ابزار کمک آموزشی
پخش فیلم
اهداف توانمندسازی
تحلیل شناسنامۀ فرش و اهمیت آن
تعیین موارد استفاده از شناسنامۀ فرش
تحلیل شاخصه های فنی و هنری مؤثر در تهیۀ شناسنامۀ فرش
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فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح و تشریح
نمایش فیلم
پرسش و پاسخ

دقت و توجه
دیدن فیلم
پاسخ و پرسش

دانشافزایی
برای آگاهی بیشتر در مورد شناسنامۀ فرش مطالعۀ پایان نامه زیر پیشنهاد
می شود:
امکان سنجی صدور سند رسمی مالکیت فرش دستباف .صمد سامانیان ،مجید
نیکویی ،سمن محوی .1395 .وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ـ دانشگاه هنر
تهران ـ دانشکده هنرهای کاربردی ـ پایان نامۀ کارشناسی ارشد.
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فصل دوم:جلسات آموزشی

ارزشیابی
عناوین شایستگی ها

نوع شایستگی

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

یادگیری ()N35
شایستگی های غیرفنی،
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی

مستندسازی ()N37

عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

تحلیل شناسنامۀ فرش و اهمیت آن
تعیین موارد استفاده از شناسنامۀ فرش
تحلیل شاخصه های فنی و هنری مؤثر در تهیۀ شناسنامۀ فرش
فرایند كار

شایستگی های
فنی

تعیین شاخصه های فنی و هنری مؤثر در تهیۀ شناسنامۀ فرش

تحلیل شناسنامۀ فرش و اهمیت آن با توجه به هویت فرش ایرانی
تعیین موارد استفاده از شناسنامۀ فرش با توجه به اهداف هر مورد
تحلیل شاخصه های فنی و هنری مؤثر در تهیۀ شناسنامۀ فرش با توجه
به هویت فرش ایرانی
شاخص های تعیین شاخصه های فنی و هنری مؤثر در تهیۀ شناسنامۀ فرش با توجه
به مورد استفاده و نوع فرش
كار

تذكر

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

عناوین درس

رایانه ـ چاپگرـ دستگاه پرس (لمینت) ـ مهرـ کاغذ
تهیۀ چند نمونه شناسنامۀ فرش و نصب و بایگانی ـ خودکار ـ منگنه ـ سوزن منگنه ـ چسب ضدآب
(مخصوص اتصال کاغذ به الیاف) ـ فرش برای نصب
نسخۀ دوم
شناسنامه پشت آن

ابزار کمک آموزشی
ندارد
اهداف توانمندسازی
تهیۀ شناسنامۀ فرش
تحلیل اصول نصب شناسنامه پشت فرش
نصب شناسنامه پشت فرش
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
هنرآموز

هنرجو

توضیح و تشریح
نمایش عملی
پرسش و پاسخ

دقت و توجه
تمرین ممارست
پاسخ و پرسش

دانش افزایی
برای دیدن انواع شناسنامه های فرش ،پیشنهاد می شود تصاویری از فرش های
موزه ای به عالوه شناسنامۀ آنها را به هنرجویان نشان دهید .همچنین می توانید
از هنرجویان بخواهید تا فرش های دست بافتی که در منزل خود و یا اقوام آنها
موجود است را بررسی کرده و تصویری از فرش و شناسنامۀ آن تهیه کنند و در
کالس مورد بررسی قرار دهند تا با انواع شناسنامه ها بیشتر آشنا شوند.
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ارزشیابی
عناوین شایستگی ها

نوع شایستگی

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

یادگیری ()N35
شایستگی های غیرفنی،
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیست محیطی

مستندسازی ()N37

عناوین شایستگی ها

2 3

1

خودارزیابی هنرجو

تهیۀ شناسنامۀ فرش
تحلیل اصول نصب شناسنامه پشت فرش
نصب شناسنامه پشت فرش

فرایند كار

شایستگی های
فنی
طراحی و تهیۀ فرم شناسنامه برای یک فرش در حال بافت با ذکر تمام
موارد ذکر شده در پروندۀ کلی شناسنامه
طراحی و تهیۀ فرم شناسنامه برای یک فرش بافته شده با ذکر موارد الزم
و کلی با توجه به نوع فرش
نصب شناسنامه پشت فرش با رعایت اصول حفاظت از فرش و ایمنی
شاخص های
نصاب
كار
تهیه و بایگانی نسخۀ دوم شناسنامه

تذكر

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

نمون برگ    8ـ 1ـ تحلیل استاندارد عملکرد کار

شماره ملی

تاریخ ارزشیابی:

نوبت اول:

كد حرفه  73180192حرفه :کمک تکنسین کارگاه فرشبافی سطح صالحیت  L2استاندارد عملکرد کار:
تهیۀ شناسنامه فرش با درج ویژگیهای فنی
گروه کاری
بازاریابی فرش
وظیفه:
09
كد وظیفه
و هنری با توجه بهکارکرد آن و اتصال نسخۀ
سطح شایستگی دانش همراه ،پشت فرش
تهیۀ شناسنامۀ فرش
کار:
0901
کد کار

1ـ شرایط انجام كار:
تهیۀ شناسنامۀ فرش در طول یک جلسه در کالس با توجه به هدف از تهیۀ آن و اتصال نسخۀ همراه پشت فرش
بایگانی نسخۀ دوم.
2ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:
تعیین هدف از تهیه شناسنامه فرش با توجه موارد استفاده از آن
تهیۀ شناسنامۀ فرش
نصب شناسنامه پشت فرش
3ـ نمونه و نقشه كار:
ـ تعیین اهداف و موارد استفاده از تهیۀ شناسنامۀ فرش
ـ تهیۀ شناسنامۀ فرش در دو نسخه (نسخۀ بایگانی ،نسخه نصب)
ـ نصب شناسنامه پشت فرش
4ـ ابزار ارزشیابی:
گزارش کار ـ پرسش کتبی ـ مشاهده
5ـ ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:
رایانه ـ چاپگرـ دستگاه پرس (لمینت) ـ مهرـ کاغذ ـ خودکار ـ منگنه ـ سوزن منگنه ـ چسب ضد آب (مخصوص
اتصال کاغذ به الیاف)ـ فرش برای نصب شناسنامه پشت آن
  6ـ تکالیف کاری مرتبط در گروه کاری:
ارزیابی فرش :ارزیابی طرح و نقش فرش ( )0801ـ ارزیابی کیفیت رنگرزی فرش ( )0802ـ ارزیابی الیاف فرش
( )0803ـ ارزیابی کیفیت بافت فرش ( )0804ـ ارزیابی شیوۀ بافت فرش ( )0805ـ قیمت گذاری فرش ()0806
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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

0901

کار:

تهیۀ شناسنامۀ فرش

ردیف

1

مراحل کار

نمون برگ    9ـ 1ـ ارزشیابی کار

شرایطعملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

تعیین هدف از 1ـ کارگاه
تهیۀ شناسنامۀ 2ـ  10دقیقه
فرش
3ـ کاغذ ـ خودکار

تاریخ ارزشیابی:

نوبت اول:

L2

استاندارد عملکرد کار:
گروه کاری
تهیۀ شناسنامه فرش با درج ویژگیهای فنی و هنری با
سطح شایستگی دانش توجه بهکارکرد آن و اتصال نسخۀ همراه ،پشت فرش
استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نتایج ممکن
تعیین هدف از تهیۀ شناسنامۀ
فرش

2

تعیین موارد
استفاده از
شناسنامۀ
فرش

1ـ کارگاه
2ـ  10دقیقه
3ـ کاغذ ـ خودکار

3

تهیۀ
شناسنامۀ
فرش

1ـ کارگاه
2ـ  30دقیقه
تهیۀ شناسنامۀ فرش
3ـ کاغذ ـ خودکار ـ رایانه ـ پرینتر ـ دستگاه
لمینت

4

نصب
1ـ کارگاه
شناسنامۀ 2ـ 20دقیقه
پشت فرش 3ـ چسب ـ منگنه

نمره

تعیین اهداف تهیۀ شناسنامه فرش به صورت کامل

3

تعیین اهداف تهیۀ شناسنامه فرش

2

تعیین اهداف تهیۀ شناسنامه فرش به صورت نافص

1

تعیین موارد استفاده از شناسنامه فرش بهصورت کامل 3

تعیین موارد استفاده از
2
تعیین موارد استفاده از شناسنامه فرش
شناسنامۀ فرش
تعیین موارد استفاده از شناسنامه فرش به صورت اشتباه 1

نصب شناسنامه پشت فرش

تهیه شناسنامه فرش به صورت درست و تهیه نسخۀ
دوم و بایگانی آن

3

تهیه شناسنامه فرش به صورت درست

2

تهیه شناسنامه فرش به صورت اشتباه

1

نصب صحیح شناسنامه پشت فرش با رعایت اصول
3
ایمنی و ارگونومی در کار
نصب صحیح شناسنامه پشت فرش

2

نصب ناقص شناسنامه پشت فرش

1
3
2

5

1
3
2

6

1
شایستگی های غیرفنی،
ایمنی ،بهداشت،
یادگیری ()N35
توجهات زیست محیطی مستندسازی ()N37
و نگرش

کارگاه

تهیۀ شناسنامه فرش

یادگیری ،مستندسازی ،مسئولیت پذیری ،دقت در
کار ،ایمنی و بهداشت کار

3

یادگیری ،مستندسازی ،مسئولیت پذیری ،دقت در کار 2

ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)

عدم یادگیری و مستندسازی

1
بلی
خیر

معیار شایستگی انجام کار:
كسب حداقل نمره  2از مراحل  1و  2و3
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار

83

واحد

يادگيري 2

تهیۀ لیست (فهرست) عدل بندی
پودمان سوم :جلسۀ شانزدهم
عناوین درس

ابزار و تجهیزات مورد نیاز

رایانه و لوازم جانبی آن ـ چاپگر ـ کاغذ ـ خودکار ـ
تهیۀ فهرست عدل بندی برای فرش و تحلیل اهمیت،
ماژیک ـ برچسب ـ مهر ـ لیست های چاپی ـ میز ـ
کارکرد و اجزای آن
صندلی ـ چند تخته فرش

ابزار کمک آموزشی
فیلم آموزشی (فیلم آموزشی در مورد تعامل بین عدل بند و نگارندۀ فهرست
عدل بندی) ،ویدئو پروژكتور
اهداف توانمندسازی
تحلیل اهمیت تهیۀ فهرست عدل بندی برای فرش و کارکرد آن
دسته بندی و تعیین اجزای فهرست عدل بندی برای فرش
طراحی فرم فهرست عدل بندی به صورت دستی و رایانه ای
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
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دانش افزایی
به نظر شما برای تهیۀ فهرست عدل بندی برای فرش ،آگاهی از چه
مواردی ضروری است؟ در کالس در این مورد بحث و گفت وگو کنید.
در تهیه فهرست عدل بندی آگاهی از موارد ذیل ضروری است؛
كد بندی و ترتیب شماره گذاری فرش ها
شناخت و تشخیص انواع فرش از جنبه تقسیمبندی اندازه (پشتی ،ذرع چارك،
ذرع نیم ،قالیچه ،پردهای ،كلگی ،خرك ،كناره ،قالی و )...و اصالت محل بافت فرش.
تشخیص نوع طرح فرش.
آشنایی با اصول اندازه گیری و محاسبات مربوط به نحوۀ محاسبۀ مساحت
فرش و رند نمودن اعداد.
آشنایی با خالصهنویسی یك عدل از قبیل تعیین تعداد فرش بسته شده در عدل،
مساحت كل فرشهای موجود در عدل ،جمع كل ارزش ریالی و دالری عدل.
نگله:
در اصطالحات گمرکی واحدی از کاال با مفهومی وسیع تر از پالت و عدل؛ به
این معنا که به واحد کاالهای بسته بندی نشده مثل یک شاخه تیر آهن یا یک
شمش فلزی سنگین یا یک دستگاه ماشین بدون لفاف و حتی به یک دستگاه
اتومبیل یا تراکتور نیز که اقالم مانیفست و بارنامۀ یک واحد را تشکیل می دهند
نگله می گویند .این واژه که ظاهرا ً در اصل هندی است در بنادر و گمرکات
جنوب بسیار متداول است.
به نظر شما آیا می توان فهرست عدل بندی را در یک مرحله تهیه کرد؟
در صورت تهیه فهرست عدل بندی در یک مرحله ،مزایا و معایب آن
چه می تواند باشد؟
فهرست عدل بندی را در یک مرحله نیز می توان تهیه کرد .در مواردی که
فهرست را به صورت دستی می نویسند و زمان کمی برای ارسال فرش وجود
داشته باشد ،می توان در یک مرحله عملیات تهیه فهرست را انجام داد .از معایب
یک مرحله ای آن است که احتمال خط خوردگی و اشتباه در محاسبات ریاضی
وجود دارد که منجر به جریمه های سنگین در گمرک خواهد شد .همچنین
از آنجایی که تهیه کننده فهرست عدل بندی هم زمان هم بایستی فهرست را
نگارش کند و از طرفی برچسب مشخصات فرش را هم بنویسد ،احتمال خطا و
اشتباه زیاد خواهد بود.
ازاینرو بهتر است کار در دو مرحله کار انجام شود .ابتدا فهرست اولیه هنگام
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عدلبندی بهصورت چکنویس (پیشنویس) در فرم خام نوشته شود و پس از
فرایند عدلبندی محاسبات به دقت انجام و با استفاده از نرمافزار ورد یا اکسل در
رایانه ثبت شود .دقت در فرایند تهیه و محاسبات فهرست عدلبندی شرط مهم
و اساسی است ،چرا که هرگونه اشتباه میتواند در گمرک مشمول جریمه گردد.
از آنجایی که بازرگانان و صاحبان کاال ،عدل های مختلف و مربوط به افراد
مختلف را ممکن است در انبار داشته باشند و از طرفی در انبارهای گمرک های
صادراتی (و همچنین گمرک های مقصد) عدل های مختلفی وجود دارد ،برای
تفکیک و شناسایی عدل ها ،تخصیص و درج شمارۀ عدل ضروری است .معموالً
شمارۀ عدل از یک ترتیب منظم و متوالی برخوردار است.
جزء مهم دیگر فهرست عدل بندی ،شماره فرش است .شمارۀ فرش جهت
شناسایی در عدل و همچنین تفکیک و شناسایی فرش است .نحوۀ کدگذاری
و شماره بندی فرش ها کام ً
ال سلیقه ای و در اختیار صاحبان کاالست .نکتۀ حائز
اهمیت این است که باید دقت شود شمارۀ فرش با شمارۀ برچسب نصب شده
بر پشت فرش یکسان باشد.
طبقه بندی نوع فرش ،عنصر دیگر فهرست عدل بندی است .کتاب دانش فنی
پایه ،انواع فرش توضیح داده شده است.
رنگ زمینه و رنگ حاشیه دیگر ستون های لیست عدل بندی هستند .معموالً
رنگ غالب ،برای زمینه و حاشیه در نظر گرفته می شود.
ً
طرح و نقشه نیز در کتاب دانش فنی پایه آمده است .مثال طرح لچک ترنج،
طرح افشان (سراسری) ،طرح درختی ،طرح شکارگاه ،طرح خشتی و قابی ،طرح
محرابی ،طرح باغی ،طرح تصویری و...
محل بافت با اهمیت ترین جزء فهرست عدل بندی است .براساس جدول
فهرست ارزیابی گمرک ،محل بافت ،طبقه بندی می گردد .شناخت و انطباق
مناطق مختلف قالی بافی و همچنین نوع فرش اهمیت اساسی در تهیه فهرست
عدل بندی دارد .هرگونه اشتباه در تعیین نوع محل بافت فرش در نتیجۀ آمار
و ارقام ارزش ارزی فرش تأثیر خواهد داشت .بنابراین محل بافت فرش باید با
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دقت تمام تعیین گردد .در این مورد می توان از کارشناسان خبره کمک گرفت.
جنس فرش معموالً بر اساس نوع نخ غالب به کار رفته ،به سه دستۀ پشم ،کرک
و ابریشم تقسیم بندی می شود.
میزان طول فرش برحسب مقیاس متر محاسبه می شود .باید توجه شود که در
اندازه گیری فرش ،اندازۀ ریشه ها محاسبه نمی گردد و در واقع فقط از ابتدای
محل بافت تا انتهای فرش اندازه گیری می شود.
عرض فرش نیز برحسب مقیاس متر محاسبه می شود.
مساحت فرش حاصل ضرب طول در عرض در مقیاس متر مربع است .باید
توجه شود که قوانین گرد کردن اعداد تا دو رقم اعشار اعمال گردد .به عنوان
مثال اگر حاصل ضرب ،عدد  3/234باشد ،عدد  3/23در فهرست نوشته می شود.
ارزش متر مربع براساس آخرین فهرست ارزیابی صادرات فرش گمرک ،در
مقیاس دالر برای هر متر مربع در نظر گرفته می شود .الزم به ذکر است این
فهرست توسط کارشناسان اتحادیۀ صادرکنندگان فرش ایران و کارشناسان
گمرک تنظیم می گردد که گاهی براساس تغییر شرایط اقتصادی هر چندسال
یک بار ممکن است تغییراتی در آن اعمال گردد.
ارزش کل ،حاصل ضرب مساحت در ارزش متر مربع در مقیاس دالر است.
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تحلیل اهمیت تهیۀ فهرست عدل بندی برای فرش و کارکرد آن
دسته بندی و تعیین اجزای فهرست عدل بندی برای فرش
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پودمان سوم :جلسۀ هفدهم
ابزار و تجهیزات مورد نیاز

عناوین درس

رایانه و لوازم جانبی آن ـ چاپگر ـ کاغذ ـ خودکار ـ
تکمیل فهرست عدل بندی به صورت دستی و رایانه ای ماژیک ـ برچسب ـ مهر ـ لیستهای چاپی ـ میز ـ
صندلی ـ چند تخته فرش

ابزار کمک آموزشی
ویدئو پروژکتور ،رایانه  ،فایل تصاویر
اهداف توانمندسازی
نگارش اطالعات کلی بر روی برچسب های متصل شده بر هر فرش (شماره و کد
فرش ،ابعاد فرش)
وارد کردن اطالعات فنی هر فرش در فهرست عدل بندی
محاسبۀ مساحت و تعیین ارزش گمرکی هر فرش و وارد کردن آنها در فهرست
عدل بندی
محاسبۀ تعداد ،مساحت و ارزش گمرکی همۀ فرش های یک عدل و وارد کردن
آنها در انتهای فهرست عدل بندی
تهیۀ خالصۀ فهرست عدل بندی به زبان فارسی و انگلیسی
وارد کردن اطالعات در رایانه و بایگانی کردن نسخۀ کاغذی
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
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پرسش و پاسخ
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دانش افزایی
به نظر شما آیا می توان فهرست عدل بندی را در یک مرحله تهیه کرد؟
در صورت تهیه فهرست عدل بندی در یک مرحله ،مزایا و معایب آن
چه می تواند باشد؟
فهرست عدل بندی را در یک مرحله نیز می توان تهیه کرد .در مواردی که
فهرست را به صورت دستی می نویسند و زمان کمی برای ارسال فرش وجود
داشته باشد ،می توان در یک مرحله عملیات تهیه فهرست را انجام داد .از معایب
یک مرحله ای آن است که احتمال خط خوردگی و اشتباه در محاسبات ریاضی
وجود دارد که منجر به جریمه های سنگین در گمرک خواهد شد .همچنین
از آنجایی که تهیه کننده فهرست عدل بندی هم زمان هم بایستی فهرست را
نگارش کند و از طرفی برچسب مشخصات فرش را هم بنویسد ،احتمال خطا و
اشتباه زیاد خواهد بود.
از این رو بهتر است کار در دو مرحله کار انجام شود .ابتدا فهرست اولیه هنگام
عدلبندی بهصورت چکنویس (پیشنویس) در فرم خام نوشته شود و پس از
فرایند عدلبندی محاسبات به دقت انجام و با استفاده از نرمافزار ورد یا اکسل در
رایانه ثبت شود .دقت در فرایند تهیه و محاسبات فهرست عدلبندی شرط مهم
و اساسی است ،چرا که هرگونه اشتباه میتواند در گمرک مشمول جریمه گردد.
نکات مربوط به برچسب (اتیکت) فرش:
در حالت ایده آل و صحیح ،برچسبی که در پشت فرش نصب می گردد اگر
شناسنامه فرش باشد بهتر است .اما در بسیاری موارد ،به خصوص فرش های
دست دوم که اطالعات دقیقی از سن فرش و بافنده و دیگر مشخصات فرش
در اختیار نیست ،حداقل اطالعات برای نوشتن روی برچسب کفایت می کند.
حداقل اطالعات برچسب شامل کد یا شمارۀ فرش ،اندازه که شامل طول و عرض
فرش یا برحسب سانتیمتر یا متر و همچنین جملۀ «ساخت و بافته شده در
ایران» »Handmade in iran« ،است.
باید دقت شود که برچسب به خواب قالی (پایین فرش) ،دست راست و در پشت
فرش به وسیله منگنه نصب شود.
الزم است حتماً با ماژیک هایی که ماندگاری باال دارند و ضد آب هستند ،ارقام
برروی برچسب نوشته شود ،چرا که ممکن است مدت های طوالنی ،این برچسب
بر روی فرش بماند و بایستی مطمئن بود که پاک یا کم رنگ نمی شود.
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در قالب یک گروه سه نفره در مورد مزایا و معایب فهرست عدل بندی
به صورت رایانه ای و تفاوت های آن با فهرست دستی تحقیق کنید و
نتایج آن را به صورت فایل ورد در کالس به اشتراک بگذارید.
در تهیۀ فهرست دستی باید دقت شود تا اطالعات خوش خط ،خوانا و بدون
خطخوردگی باشد .ارزیابان گمرک در مورد هرگونه خطخوردگی حساس هستند.
در فهرست رایانه ای در نرم افزار اکسل ،برخی مشکالت فهرست دستی وجود
ندارد .چون در آن می توان با استفاده از ابزار فیلتر ،براساس هر کدام از اجزای
فهرست کار تنظیم ،جست و جو و موارد دیگر را به راحتی و با سرعت باال انجام
داد.
موارد بسیاری پیش آمده است که در محاسبات جمع و ضرب دستی اشتباه و
خطا رخ داده است ،در فهرست رایانه ای کلیه محاسبات توسط نرم افزار انجام
می شود و درصد خطا و اشتباه بسیار پایین می آید .با ذکر این نکته که در زمان
تایپ باید دقت شود تا ارقام به درستی وارد و کلمات بدون غلط امالیی تایپ
شوند.
نتیجه آنکه توصیه می شود با استفاده از رایانه و نرم افزارهایی چون اکسل و ورد،
فهرست عدل بندی تهیه گردد.
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نگارش اطالعات کلی بر روی برچسب های متصل شده بر هر فرش
وارد کردن اطالعات فنی هر فرش در فهرست عدل بندی
محاسبۀ تعداد ،مساحت و تعیین ارزش گمرکی هر فرش و وارد کردن
آنها در فهرست عدل بندی
فرایند كار محاسبۀ تعداد ،مساحت و ارزش گمرکی همۀ فرش های یک عدل و وارد
کردن آنها در انتهای فهرست عدل بندی
تهیۀ خالصۀ فهرست عدل بندی به زبان فارسی و انگلیسی
وارد کردن اطالعات در رایانه و بایگانی کردن نسخۀ کاغذی
شایستگی های
فنی

نگارش اطالعات کلی بر روی برچسب های متصل شده بر هر فرش
به صورت صحیح ،خوانا و با در نظر گرفتن ماندگاری باال
وارد کردن اطالعات فنی هر فرش در فهرست عدل بندی به صورت دقیق
در خانۀ(سلول) درست
محاسبۀ مساحت و تعیین ارزش گمرکی هر فرش و وارد کردن
شاخص های آنهادرفهرست عدل بندی به صورت دقیق درخانۀ(سلول) درست
كار
محاسبۀ تعداد ،مساحت و ارزش گمرکی همۀ فرش های یک عدل و وارد
کردن آنها در انتهای فهرست عدل بندی به صورت درخانۀ(سلول) درست
تهیۀ خالصۀ فهرست عدل بندی به زبان فارسی و انگلیسی بدون اشتباه
وارد کردن اطالعات در رایانه و بایگانی کردن نسخۀ کاغذی به صورت
صحیح

تذكر
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2ـ چنانچه شاخص های دیگری را هنگام ارزشیابی مدنظر دارید می توانید به بخش شاخص های كار در این جدول اضافه نمایید.

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

نمون برگ    8ـ 1ـ تحلیل استاندارد عملکرد کار

شماره ملی

كد حرفه

73180192

حرفه:

کمک تکنسین کارگاه
فرشبافی

كد وظیفه

09

وظیفه:

بازاریابی فرش

کد کار

0906

کار:

سطح صالحیت

تاریخ ارزشیابی:
L2

گروه کاری

تهیۀلیست(فهرست)عدلبندی سطح شایستگی دانش

نوبت اول:

استاندارد عملکرد کار:
نگارش و تهیۀ لیست (فهرست) عدلبندی و
خالصهنویسی آن بعد از کدگذاری و اندازهگیری دقیق
فرشها

1ـ شرایط انجام كار:
تفکیک و شماره گذاری فرش ها و عدل ها براساس اندازه و ویژگی های فنی و وارد اطالعات هر فرش در فهرست
عدل بندی و انجام محاسبات آماری (وزن ،مساحت ،قیمت ریالی و ارزی)
2ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:
تهیۀ لیست عدل بندی مطابق با آخرین قوانین گمرکی (آخرین لیست ارزیابی گمرک)
خالصه نویسی و محاسبات آماری و ورود اطالعات در رایانه و بایگانی اسناد
3ـ نمونه و نقشه كار:
شماره گذاری و کد گذاری فرش ها ـ اندازه گیری دقیق فرش ها تفکیک و دسته بندی فرش ها براساس اندازه و اصالت
بافت ـ نگارش و تهیه فهرست عدل بندی ـ مدیریت و کنترل روند عدل بندی ـ خالصه نویسی و محاسبات مربوطه
4ـ ابزار ارزشیابی:
مشاهده ـ مقایسه ـ پرسش شفاهی و کتبی
  5ـ ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:
رایانه و لوازم جانبی آن ـ چاپگر ـ کاغذ ـ خودکار ـ ماژیک ـ برچسب ـ مهر ـ لیست های چاپی ـ میز ـ صندلی ـ
چند تخته فرش

  6ـ تکالیف کاری مرتبط در گروه کاری:
عدل بندی فرش ( )0907ـ بسته بندی فرش ( )0908ـ ارزیابی فرش (0801ـ0802ـ0803ـ0804ـ 0805ـ)0806
ـ تهیۀ شناسنامۀ فرش ()0801
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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

نمون برگ    8ـ 1ـ تحلیل استاندارد عملکرد کار
تاریخ ارزشیابی:

شماره ملی

نوبت اول:

كد حرفه  73180192حرفه :کمک تکنسین کارگاه فرشبافی سطح صالحیت
 L2استاندارد عملکرد کار:
نگارش و تهیۀ لیست (فهرست) عدلبندی و خالصهنویسی
گروه کاری
بازاریابی فرش
وظیفه:
09
كد وظیفه
کار :تهیۀلیست(فهرست)عدلبندی سطح شایستگی دانش آن بعد از کدگذاری و اندازهگیری دقیق فرشها
0906
کد کار
ردیف

1

مراحل کار

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

1ـ کارگاه
تهیۀ فهرست 2ـ  60دقیقه
عدل بندی 3ـ کاغذ ،خودکار ،رایانه ،اینترنت ،دوربین عکاسی،
چند تخته فرش

نتایج ممکن

تحلیل اجزای فهرست
عدل بندی ،کارکرد و
اهمیت آن

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)
طراحی و تهیۀ فهرست عدل بندی مطابق با آخرین
قوانین گمرکی به صورت شکیل

3

طراحی و تهیۀ فهرست عدل بندی مطابق با آخرین
قوانین گمرکی

2

طراحی و تهیۀ فهرست عدل بندی به صورت ناقص

1

تکمیل فهرست عدل به صورت درست و خوانا به صورت
3
دستی و رایانه ای

2

3

1ـ کارگاه
تکمیل فهرست 2ـ  60دقیقه
تکمیل فهرست عدل بندی تکمیل فهرست عدل بهصورت درست و خوانا بهصورت
2
عدل بندی 3ـ کاعذ ،خودکار ،رایانه ،اینترنت ،دوربین
دستی
عکاسی ،چند تخته فرش
1
تکمیل فهرست عدل به صورت اشتباه
1ـ کارگاه
خالصه نویسی 2ـ  60دقیقه
3ـ کاعذ ،خودکار ،رایانه ،اینترنت ،دوربین عکاسی،
فهرست
عدل بندی چند تخته فرش

تهیۀ خالصۀ فهرست
عدل بندی

خالصهنویسی فهرست عدلبندی بهصورت مختصر و مفید
به دو زبان فارسی و انگلیسی مطابق با قوانین کشور مقصد

3

خالصه نویسی فهرست عدل بندی به صورت مختصر و
مفید به دو زبان فارسی و انگلیسی

2

خالصه نویسی فهرست عدل بندی به صورت مختصر و
مفید به دو زبان فارسی و انگلیسی به صورت اشتباه

1
3
2

4

1
3
2

5

1
3
2

6

1
شایستگی های غیرفنی،
( )N37مستندسازی
ایمنی ،بهداشت،
شایستگی محاسبه و
توجهات زیست محیطی
( )N92ریاضی
و نگرش

کارگاه

تهیۀ فهرست عدل بندی

انجام شایستگیهای محاسبه و ریاضی بهصورت صحیح
و مستندسازی

انجام شایستگی های محاسبه و ریاضی به صورت صحیح 2
انجام شایستگی های محاسبه و ریاضی به صورت اشتباه 1

ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)
معیار شایستگی انجام کار:
كسب حداقل نمره  2از مراحل  1و  2و3
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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3

بلی
خیر

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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فصل دوم:جلسات آموزشی

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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فصل دوم:جلسات آموزشی

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.
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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

111

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
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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.
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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

116

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 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.
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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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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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