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مقدمه

موضوع اولین هدف عملیاتي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تربیت یافتگاني است که با 
درك مفاهیم اقتصادي در چارچوب نظام معیار اسالمي از طریق کار و تالش و روحیه انقالبي و 
جهادي، کارآفریني، قناعت و انضباط مالي، مصرف بهینه و دوري از اسراف و تبذیرو با رعایت 
وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در فعالیت هاي اقتصادي در مقیاس خانوادگي، ملي 
و جهاني مشارکت مي نمایند. همچنین سند برنامه ملي درسي جمهوري اسالمي ایران »حوزه 
تربیت و یادگیري کار و فناوري« به قلمرو و سازماندهي محتواي این آموزش ها پرداخته است.
اعتبار  ملي،  هویت  تقویت  محوري،  دین  اصول  بر  عالوه  فني وحرفه اي  درسي  برنامه هاي  در 
نقش یادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت هنرآموز، اعتبار نقش پایه اي خانواده، جامعیت، توجه به 
تفاوت هاي فردي، تعادل ، یادگیري مادام العمر، جلب مشارکت و تعامل، یکپارچگي و فراگیري، 
کار، اخالق حرفه اي،  بازار  نیاز  براساس  آموزش  انعطاف پذیري،  آموزش ها،  تنوع بخشي  اصول 
توجه  مورد  حرفه اي  هویت  تدریجي  و شکل گیري  ثروت  تولید  و  فقر  کاهش  و  پایدار  توسعه 

مي گیرد. قرار 
مطالبات اسناد باالدستي، تغییرات فناوري و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر در استانداردها 
مطرح  پاسخگوي شرایط  که  مناسب  الگوي  تا  موجب شد  بین المللي،  توصیه هاي  و همچنین 
شده باشد طراحي و برنامه هاي درسي براساس آن برنامه ریزي و تدوین شوند. تعیین سطوح 
شایستگي و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل حرفه و توجه به ویژگي هاي شغل و شاغل 
تلفیق شایستگي هاي مشترك و غیر فني در تدوین  به نظام صالحیت حرفه اي ملي،  و توجه 
فرایند  الگو  این  براساس  است.  درسي  برنامه هاي  در  مذکور  الگوي  ویژگي هاي  از  برنامه ها 
برنامه ریزي درسي آموزش هاي فني وحرفه اي و مهارتي در دو بخش دنیاي کار و دنیاي آموزش 
طراحي شد. بخش دنیاي کار شامل ده مرحله و بخش دنیاي آموزش شامل پانزده مرحله است. 
این  با  است،  و عرضي  به صورت طولي  فرایند  با مراحل دیگر  تعامل هر مرحله  و  ارتباط  نوع 
اعتبار  نتایج  به  مربوط  اصالحي  موارد  اعمال  از  متأثر  مرحله  هر  تدوین  و  که طراحي  توضیح 

بخشي آن مرحله یا مراحل دیگر مي باشد. 
بر تدوین اجزاي بسته آموزشي جهت تسهیل  برنامه درسي ملي  بنیادین و  توصیه سند تحول 
تا محتواهاي  بر آن داشت  را  یادگیري، کارشناسان و مؤلفان  ـ  یاددهي  فعالیت هاي  و تعمیق 
آموزشي را در شبکه اي از اجزاي یادگیري با تأکید بر برنامه درسي رشته، برنامه ریزي و تدوین 
نمایند. کتاب راهنماي هنرآموز از اجزاي شاخص بسته آموزشي است و هدف اصلي آن توجیه



و تبیین برنامه هاي درسي تهیه شده با توجه به چرخش هاي تحولي در آموزش فني وحرفه اي 
و توصیه هایي براي اجراي مطلوب آن مي باشد.

کتاب راهنماي هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.
بخش نخست مربوط به تبیین جهت گیري ها و رویکرد هاي کالن برنامه درسي است که کلیات 
تبیین منطق برنامه درسي، چگونگي انتخاب و سازماندهي محتوا، مفاهیم و مهارت هاي اساسي 

و چگونگي توسعه آن در دوره، جدول مواد و منابع آموزشي را شامل مي شود.
بخش دوم مربوط به طراحي واحدهاي یادگیري است و تبیین منطق واحد یادگیري، پیامدهاي 
و  محتوا  بعدي  مرحله  و  سازماندهي  اساسي،  پرسش هاي  طرح  کلیدي،  ایده هاي  یادگیري، 
تعیین تکالیف یادگیري و عملکردي با استفاده از راهبردهاي مختلف و در آخر تعیین روش هاي 

ارزشیابي را شامل مي شود.
شایستگي هاي  اهمیت  به  توجه  با  هنرآموز  راهنماي  کتاب  مختلف  قسمت هاي  در  همچنین 
مادام العمر و مسئولیت پذیري  یادگیري  بهداشت،  و  ایمني  منابع ،  آموزش مدیریت  به  غیر فني 

است. شده  تأکید 
و  عزیز  هنرآموزان  ویژه  توجه  و  مساعدت  نیازمند  درسي،  برنامه هاي  مطلوب  اجراي  مسلماً 

مي باشد. ایشان  مناسب  تخصصي  و  حرفه اي  شایستگي هاي  و  صالحیت ها  از  بهره مندي 

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني وحرفه اي و کاردانش



پیشگفتار

خداوند متعال را سپاس می گوییم که در پی جهش به سوی تحول بنیادین و تغییر نگرش ها در 
قلمرو آموزش و پرورش و نیز توجه به چهارچوب برنامه درسی ملی توانسته ایم با تکیه بر مبانی تعلیم 
و تربیت اسالمی به نگارش کتاب » پرداخت و سرویس کاری فرش« بپردازیم. امید است آموزش این 
کتاب سبب شکوفایی استعدادها، رشد و بهبود توانمندي ها در جهت توسعه پایدار همه جانبه از 
جمله سرپرستان کارگاه های فرش بافی، بافندگان و عرضه کنندگان فرش ایران شود. درس پرداخت 

و سرویس کاری فرش یکی از درس های زیرمجموعه رشته صنایع دستی ـ فرش می باشد.
محتوای این درس به گونه ای تدوین شده است که هنرجو بتواند عالوه بر کسب شایستگی های 
غیرفني در زمینه های بهداشت فردي، بهداشت محیطي، ایمني، محیط زیست، اخالق حرفه ای 
فرش،  اولیه  پرداخت  مانند  به هم پیوسته ای  و  متعدد  فني  شایستگي های  آن،  مشابه  موارد  و 
خاك گیری و کز دادن فرش، شست وشو، آبگیری و خشک کردن فرش، پرداخت نهایی فرش، 

آورد. به دست  را  دارکشی و سرویس کاری فرش 
برای تحقق هرچه بهتر و بیشتر مطالب کتاب پرداخت و سرویس کاری فرش، کتاب راهنماي هنرآموز 
رویکرد های  جمله  از  درسي  کتاب  کلی  چارچوب  با  هنرآموزان  تا  گردید  تدوین  و  تهیه  )معلم( 
برنامه ریزی آموزشی و درسی، مشخصات درس شامل استاندارد های شایستگی و ارزشیابی، محتوای 
کلی کتاب، فضا های آموزشی، بودجه بندی )طرح درس(، روش های یاددهی ـ یادگیری، روش های 

ارزشیابی و مانند آن آشنا شوند.



به طورکلی می توان مطالب ارائه شده در این کتاب را در فصل های زیر دسته بندی نمود:
  فصل اول: رویکرد برنامه و درس، اهداف، تعاریف اصطالحات، شایستگی های فنی و غیر فنی، 
راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، استاندارد فضای کارگاهی و به طور کلی به کلیات این درس 

پرداخته است.
  فصل دوم: تمام محتوای آموزشی به 37 جلسه تقسیم بندی شده است که 7 جلسه به یادآوری 
و آزمون ها اختصاص داده شده است و 30 جلسه دیگر به صورت درس  درس و به تفکیک آمده 

است. هر جلسه آموزشی دارای چند بخش است که عبارت اند از:
  جدول عناوین دروس: موضوعاتی که در این درس مبنای آموزش قرار می گیرند به همراه ابزار 

و تجهیزات مورد نیاز در قالب یک جدول آورده شده است.
  ابزار کمک آموزشی: چنانچه برای هر درس نیاز به ابزار کمک آموزشی باشد در این بخش 

نام برده شده است.
  اهداف توانمندسازی: هنرآموزان گرامی اهداف توانمندسازی مربوط به این درس به همراه 
جدول فعالیت های یادگیری ساخت یافته که در آن نقش شما و نقش هنرجو به تفکیک برای 

تسهیل روز یاددهی ـ یادگیری مشخص شده، تشریح شده است.
  دانش افزایی: این بخش به منظور افزایش سطح علمی هنرآموزان و مروری بر پیش آموخته های 
آمده،  درسی  کتاب  در  که  تمرین هایی  و  مسائل  پرسش ها،  پاسخ  همچنین  می باشد.  ایشان 

به صورت مشروح در این قسمت بیان شده است.
  ارزشیابی: برای ارزشیابی سطح یادگیری هنرجویان در انتهای هر جلسه یک فرم ارزشیابی 
فرایندی و در پایان هر واحد شایستگی یک فرم ارزشیابی از آن واحد بایستی به وسیله هنرآموز 

گرامی تکمیل شود.
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رويكرد برنامه 
برنامه درسي رشتة صنايع دستي ـ 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 مي شود. 
را  يا وظيفه  كار  و مناسب يك  انجام دادن خوب  به طور كلي شايستگي، مهارت 

شايستگي مي گويند. شايستگی به 4 عامل بستگی دارد كه شامل:

مهارت هاي  رشد  دانش،  قبيل كسب  از  عقالني  ـ  ذهني  توانايی هاي  ��دانش1:  1
ذهني، قدرت تجزيه و تحليل مي باشد.

��مهارت2: توانايي كاربرد دانش و دانش فني براي انجام تكاليف شغلي و حل  2
يا  ابزار  كاربرد  مانند  حركتي  روان  و  فيزيكي  به صورت  مي تواند  كه  مسئله 
به  همچنين  باشد.  خالق  تفكر  مهارت  يا  مسئله  حل  مهارت  مانند  شناختي 
توانايي عضالت و ايجاد هماهنگي بين آنها و يا به عبارتي هماهنگي بين اعمال 
رواني، حركتي نيز گفته می شود، هرچند از سطوح باالي حوزه شناختي نيز به 

عنوان مهارت نام برده شده است.

��سطح�مهارت3: ميزان مهارتي است كه فرد در حرفه يا شغل كسب مي كند  3
در  حرفه ها  طبقه بندي  نظام  در  مي گيرد.  قرار  مربوطه  شغلي  جايگاه  در  و 
استاندارد ISCO2008 براي حرفه ها چهار سطح مهارت و در سطح ملي هفت 

سطح مهارت به شرح مندرج در جدول وجود دارد:

 Knowledge ـ1
 Skill ـ2
 Skill level ـ3
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�ISCO�2008جدول�مقایسه�سطوح�مهارتی�نظام�طبقه�بندی�حرفه�های�ملی�با�

ایسكو�2008 مّلي�ایران

عنوان سطح�مهارتي عنوان سطح�مهارتي

متخصص 4

دكترا 7

كارشناس ارشد 6

كارشناس 5

تكنسين 3
تكنسين ارشد 4

تكنسين  3

كارگر ماهر 2
كمك تكنسين 2

كارگر ماهر 1

كارگر ساده 1 كارگر ساده 0

��نگرش1: نگرش به توانايي هايي گفته مي شود كه به جنبة احساسي و عاطفي،  4
ارزشی و عالقه مربوط مي شود. مشاركت فعال توأم با عالقه و انگيزه مثالي از اين 

نوع توانايي است. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی ناشی از عمل نيز هست.
شایستگي�ها

��شايستگي هاي غير فني 1
��شايستگي هاي فني 2

��شايستگي هاي عمومي 3
و  كار  براي محيط  بسيار ضروري  مهارت هاي  به  ��شایستگي�هاي�غیرفني2:  1
زندگي، براي استخدام و توسعة شغلي در اجتماع و زندگي در راستاي موفقيت 
سطوح  با  مهارت  اين  می شود.  گفته  مشكالت  و  مسائل  حل  و  يادگيري  در 
از  برای موفقيت در دامنه وسيعی  و  آموزش داده مي شود  عملكردي مختلف 

فعاليت ها در آموزش، تربِيت فنی، كار و زندگی نياز است.
شايستگی های غيرفنی در درس پرداخت و سرويس كاری:

��مسئوليت پذيری  1
��مديريت مواد و تجهيزات  2

��مديريت زمان  3
��درست كاري 4

��نقش در تيم  5

 Attitude ـ1
 Nontechnical Competency ـ2
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شرح سطح نام�شایستگي�غیر�فني

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

مفهوم وجدان كاري

1

مسئولیت�پذیری�

كنترل و پايش استانداردهاي عملكرديـ  پيگيري وظايف محولهـ  ابراز تعهد به سازمان متبوعـ  
به نمايش گذاشتن تالش و پشتكار قابل توجهـ  اطمينان از كيفيت كار انجام شدهـ  وجدان كاري 2

قضاوت و ارزشيابي در مورد مسئوليت پذيري خود و ديگران 3

شرح سطح نام�شایستگي�غیر�فني

نگهداري از تجهيزات و منابع مورد نياز براي اجراي كار خاص ـ به دست آوردن تداركات و 
تجهيزات ـ توزيع تداركات و تجهيزات 1

مدیریت�مواد�و�
تجهیزات

بر  نظارت  و  پايش  ـ  اموال(  )فهرست  تجهيزات  )سياهه(  ليست  از  نگهداري  و  سفارش 
تجهيزات و  مواد  ايمن  و  صحيح  به كارگيري  2

شناسايي مواد و تجهيزات مورد نياز براي آيندهـ  ارزيابي نياز / كيفيت/ اثر بخشي/ ايمني مواد 
و تجهيزاتـ  هماهنگي در تهيه، توزيع و ذخيره مواد و تجهيزاتـ  تخمين نيازها و تسهيالت 

الزم براي اجراي پروژه هاـ  آماده نمودن درخواست هاي مناقصه
3

شرح سطح نام�شایستگي�غیر�فني

شروع به كار به موقعـ  پيروي از جدول زمان بنديـ  انجام مجموعه وظايف محولهـ  مديريت 
مؤثر زمانـ  تنظيم جدول هاي زماني مورد نياز مسئول بخش 1

مدیریت�زمان�
اولويت بندي كردن وظايف و كارهاي روزانه ـ اولويت آماده كردن جدول هاي زمان بندي كار ـ 

نظارت / تنظيم مراحل انجام كار )وظايف( 2

و  زماني  جدول  مديريت  ـ  زمان بندي كار  چندگانه  جداول  سازمان دهي  و  نمودن  آماده 
ارزشيابي  ـ  كار  زمان بندي  جدول هاي  تنظيم  و  اجرا  به  توصيه  ـ  زمان بندي كار  خطوط 

پروژه ها انجام  زماني  چارچوب  تنظيم  و  اصالح  ـ  پروژه ها  زمان بندي  چارچوب 
3

شرح سطح نام�شایستگي�غیر�فني

ايفاي كامل نقش به عنوان عضو تيم 1

ايفاي كامل نقش به عنوان سازمان دهنده تيمنقش�در�تیم� 2

ايفاي كامل نقش به عنوان رهبر تيم 3



کلیات
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شرح سطح نام�شایستگي�غیر�فني

تعيين الزامات كسب حالل ـ تعيين آثار و نتايج درست كاري ـ تعيين آثار كسب حالل ـ 
تعيين نيازهاي مشتري 1

درستكاري�و�کسب�
و حالل� بهبود  به  پايبندي  ـ  مبناي درستكاري  بر  و  احسن، كامل  به طور  انجام كارهاي شغلي 

مشتري نيازهاي  نمودن  برآوردن  ـ  ديگران  و  ارتقای خود  2

قضاوت و ارزشيابي درست كاري خود و ديگرانـ  حل مسائل مربوط به عدم رضايت مشتري 3

دانش،  كه  است  فنی وحرفه اي  شايستگي  داراي  فردي  فنی1:  ��شایستگي� 2
مهارت ها و ظرفيت هاي انجام ضروري را داشته باشد و بتواند مسائل و مشكالت 
محيط  در  بايد  كند. همچنين  انعطاف پذير حل  و  مستقل  به طور  را  حرفه اي 

كاري خود و سازماندهي كار، مشاركت داشته باشد.

��قلمرو�و�جهت�گیري�محتوا
كه  است  توحيدی«  فني وحرفه اي »فطرت گرايی  در شاخة  برنامة درسی  رويكرد 
تحقق اين رويكرد مستلزم آموزش مبتنی بر شايستگی است. جهت گيری محتوا 
و قلمروی محتوا در راستای تحقق اهداف و شايستگی های دنيای كار در شاخة 

فني وحرفه اي، گروه و رشتة تحصيلي ـ حرفه اي به شرح زير است:
عمومي  كار،  دنياي  فني و غيرفني  شايستگي هاي  اكتساب  تربیتي:  ��آرمان�هاي�

)حداقل هاي اجتماعي(؛
��تلقي�نسبت�به�فرایند�یادگیري: تحقق سطوح شايستگي ها براساس استانداردهاي 

آموزشي؛ 
��تلقي�نسبت�به�فرایند�آموزشي:�فرايند آموزش مبتني بر شايستگي و اطمينان 
از تحقق آن براساس استاندارد عملكرد در هر تكليف كاري و ايجاد شرايط براي 

تداوم آن؛ 
��تلقي�نسبت�به�هنرجو: هنرجويان با ظرفيت ها و توانايي هاي گوناگون نقشي 
فعال در كسب همه واحدهاي شايستگي مبتني بر استاندارد عملكرد با توجه به 

موقعيت هاي خويش دارند؛
تحقق  منظور  به  يادگيري  محيط  سازماندهي  هنرآموز:  به� نسبت� ��تلقي�
شامل:  يادگيري  محيط  )سازماندهي  يادگيرندگان  در  حرفه اي  صالحيت هاي 
محيط  چيدمان  درس،  طرح  تهيه  شايستگی ها،  بر  مبتني  آموزش  طراحي 

فيزيكي يادگيري، چيدمان محيط رواني يادگيري و اجراي آموزشي(؛

 Technical merit ـ1
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بر  مبتني  تحصيلي  پيشرفت  ارزشيابي  ارزشیابي:� فرایند� به� نسبت� ��تلقي�
صالحيت هاي  استانداردهاي  براساس  نهايي  ارزشيابي  آموزشي؛  استانداردهاي 

حرفه اي دنياي كار؛

اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای ياددهی ـ يادگیری 
در شاخة فني وحرفه اي

انتخاب راهبردهای ياددهیـ  يادگيری در فرايند آموزش به كمك مواد و رسانه های 
يادگيری به منظور تحقق شايستگی ها براساس اصول زير استوار است:

��درک�و�تفسیر�پدیده�ها�در�موقعیت�های�واقعی�زندگی 1
طراحي فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري براساس واقعيت هاي دنياي كار و زندگي با 

ارائه پروژه، پودمان، نمونه كار
طراحي فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري در واقعيت هاي دنياي كار و زندگي با ارائه 

پروژه، پودمان، نمونه كار
��تقویت�انگیزة�دانش�آموزان 2

هم آموزي
ارائه محصوالت و خدمات آموزشي ـ فرهنگي هنرجويان توسط واحد آموزشي

بازديد از مراكز صنعتي، خدماتي 
مشاركت در پروژه هاي مرتبط با رشتة تحصيلي، شغلي در جامعه

��امكان�درک�روابط�علت�و�معلولی�و�قوانین�کلی 3
آموزش شايستگی تفكر سيستمي، كنترل كيفيت و ريشه يابی مشكل در ساخت محصوالت
روش های بهبود محصوالت، فعاليت های تعمير، عيب يابی و حل مسئله در كارگاه

آموزش مبتنی بر پروژه 
��مرور�و�بازنگری�شایستگی�ها 4

مختلف  پايه های  يا  سال  در طول  شونده  تكميل  پودمان های  و  پروژه ها  انتخاب 
تحصيلی

تلفيق شايستگي هاي حرفه اي در ديگر حوزه های يادگيری، برگزاری جشنواره ها و 
مسابقات علمي ـ عملي
��تلفیق�نظر�و�عمل 5

به كارگيری چرخة شايستگی در فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري 



کلیات
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��روش�فعال�و�خالق 6
استفاده از نرم افزارهاي تعاملي 

ايجاد فرصت هاي نوآوري و خالقيت از طريق پروژه، پودمان، نمونه كار
روش اكتشافي در فعاليت هاي ياددهي – يادگيري

��تأکید�بر�مشارکت�دانش�آموزان 7
ارائه رويكرد يادگيری مشاركتی در تدريس

��تعامل�هنرجو�با�هنرآموز،�همساالن�و�محیط�های�یادگیری 8
اقدام پژوهي توسط هنرآموزان

��استفاده�از�فناوری�های�نوین 9
استفاده از فضای مجازی، نرم افزارها، فيلم ها
به كارگيری فناوری يادگيری مبتنی بر مغز

استفاده از هوش های چند گانه و انواع سبك های يادگيری
��ارزشيابی پيشرفت تحصيلی و تربيتی در اين شاخه ها ناظر بر تحقق شايستگی ها 

و دستيابی به سطوح شايستگی ها و صالحيت حرفه ای ملی ايران است.

برای شناخت بهتر به چند نمونه مهم آن به شرح زير اشاره مي شود:
��شواهد�کافي�و�متنوع�براي�قضاوت:�ارزشيابي به صورت مستمر و عملكردي 
شايستگي  استاندارد  كسب  دورة  از  گذر  مالك  بود.  خواهد  عمل  بر  مبتني 

حرفه اي و عمومي كسب مدرك براساس صالحيت خواهد بود.
در  باالتر:� شایستگي� سطوح� به� دستیابي� در� ارزیابي� خود� و� آگاهي� ��خود�
ارزشيابي شايستگي عمومي  و حرفه 10 الي 20 درصد قضاوت توسط هنرجو انجام 
خواهد پذيرفت )تكاليف كاري همراه با سطح بندي شايستگي هاي حرفه اي و عمومي(.

گروه كاري  نهايي  ارزشيابي  ارزشیابي:� در� هنرآموز� و� مدرسه� نقش� ��حفظ�
توسط تيمي  از هنرآموزان يا دنياي كار انجام مي شود.

عنوان  به  تكاليف كاري  عملكرد  استاندارد  محوري:� فرایند� و� محور� ��نتیجه�
نتيجه فرايند ياددهي ـ يادگيري تلقي مي شود. برخي از نتايج بايد در دنياي كار 

)كارآموزي( ارزشيابي شوند.
ارزشيابي فرايند محور در كسب شايستگي ها نيز در فرايند شايستگي به كار مي رود.

��کارگروهي�و�حل�مسئله: اجراي فرايند ارزشيابي در بستر كارگروهي و موقعيت هاي 
جديد جهت حل مسئله در زندگي است.

��ارزشیابي�به�عنوان�بخش�جدایي�ناپذیر�از�فرایند�یاددهيـ  یادگیري: ارزشيابي 
پيشرفت تحصيلي قبل از ارزشيابي مبتني بر استاندارد عملكرد اتفاق خواهد افتاد.
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و  واقعيات  بر  مبتني  سنجش  و  ارزشيابي  سنجش:  در� عملكردي� ��تكالیف�
شرايط موجود در استاندارد ارزشيابي حرفه خواهد بود. 

آموزش هاي  جهت گيري  اصطالح،  اين  از  منظور  �: ملي� درسي� برنامه� رویكرد�
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.

��دنیاي�کار: شامل كار مزدی، پيگيری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های 
متمايز  زندگی شخصی  و  آموزش  دنيای  از  كار  دنيای  است.  اجتماعی  زندگی 
است. دنيای كار اعم از زندگی شغلی، بازار كار، محيط واقعي كار و بنگاه هاي 

اقتصادي است.

��محیط�کار:�موقعيتي است كه افراد در آن كار می كنند و گستره ای وسيع از 
فضاها از خانه تا كارخانه های بزرگ را شامل می شود. 

��بنگاه�اقتصادي:�محلي كه در آن فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي 
طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي صورت مي گيرد. 

��صالحیت�حرفه�ای:�مجموعه ای از شايستگی هاي حرفه ای است كه با توجه به 
سطح، نوع و وسعت آنها به سطوح ديگر تقسيم خواهند شد.

��آموزش�و�تربیت�فني�وحرفه�اي: آموزش و تربيت در قلمرو دنياي كار جهت 
زمينه سازي، آمادگي، نگه داشت و ارتقای شغلي و حرفه اي را گويند. آموزش و 
و  آموزشي  فرايند  از  جنبه هاي  به  كه  است  جامع  واژه اي  فني وحرفه اي  تربيت 
تربيتي، در برگيرنده مطالعه فناوري ها و علوم وابسته، كسب نگرش ها و مهارت هاي 
عملي، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش هاي گوناگون اقتصادي و زندگي 
اجتماعي، عالوه بر آموزش عمومي، ارجاع و اطالق مي شود. اين واژه اعم از آموزش 
فني وحرفه اي رسمي، غيررسمي و سازمان نايافته است. همچنين اين آموزش ها 
شامل طيف وسيعی از فرصت های توسعه مهارت ها است كه با بافت های ملی و 
محلی هماهنگ مي گردد. يادگيري براي ياد گرفتن و رشد سواد و مهارت های 
محاسبه، مهارت های عرضي )غير فني( و مهارت های شهروندی نيز از مؤلفه های 

جدايی ناپذير آموزش و تربيت فني وحرفه اي می باشند.

تعاريف و اصطالحات
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براي مدتي خاص«  يا  و  ارائه خدمت  براي  » استخدام شدن  واژه شغل  ��شغل:�
از كارها و  است. شغل محدود به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه ای 
يك شخص  مي شود.  تعريف  خاص  جايگاه  يك  در  كه  است  مشخص  وظايف 

ممكن است در يك حرفه در زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.

��حرفه:�مجموعه اي از مشاغل دنياي كار است كه شباهت معقوالنه هاي از نظر 
كارها، دانش و توانايي هاي مورد نياز دارد. حرفه مشغوليت اصلي فرد در طول 
يك  در  كار  دنياي  انتظار  مورد  حداقل هاي  حرفه اي،  استاندارد  است.  زندگي 
حرفه را نشان مي دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنياي كار است 
)مانند حسابدار، خانه دار، جوش كار، پرستار، مهندس ساختمان(. اكثر حرفه ها 
در بخش هاي مختلف وجود دارد در حالي 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 توانايي هاي مورد نياز دارد. 

��وظیفه:�وظيفه عبارت است از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي را كه در يك 
جايگاه شغلي يا حرفه براي شخص در نظر مي گيرند. براي مثال از وظايف اصلي 
سيستم  تعمير  قدرت،  مولد  سيستم  تعمير  به  مي توان  خودرو  تعميركار  يك 
انتظار مي رود نگهداري و  از تكنسين مكاترونيك  انتقال قدرت و... اشاره كرد. 

تعميرات سيستم هاي كنترل عددي را به عنوان وظيفه انجام دهد. 

انتها  ابتدا و  ��تكلیف�کاري:�يك تكليف كاري فعاليت مشخصي است كه داراي 
است و شامل مراحل منطقي است. معموالً هر وظيفه به چندين تكليف كاري 
»تعمير سيستم  تكاليف كاري وظيفه  از  يكي  از  مثال  به طور  تقسيم مي شود. 

مولد قدرت«، تنظيم سيستم جرقه است.

نياز جهت  نگرش مورد  و  از دانش، مهارت  اثبات شده  مجموعة  �: ��شایستگي�
انجام يك تكليف كاري، براساس استاندارد را، شايستگي گويند. شايستگي ها در 
حوزه آموزش هاي فني وحرفه اي به سه دستة شايستگي هاي فني, غير فني و 

عمومي تقسيم بندي مي شوند.

��سطح�شایستگي�انجام�کار:�صرف نظر از اينكه يك تكليف كاري در چه سطح 
صالحيت حرفه اي انجام مي شود، انجام هر كار ممكن است با كيفيت مشخصي در 
محيط كار مورد انتظار باشد. سطح كيفي شناخته شده از يك شخص در محيط 
كار را سطح شايستگي مورد انتظار و نياز گويند. سطح شايستگي انجام كار معيار 
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نظام سطح بندي شايستگي  بين كشورهاي مختلف  در  است.  ارزشيابي  اساسي 
گوناگوني وجود دارد اما نظام چهار سطحي معمول ترين آنها به نظر مي رسد. 

��چارچوب�صالحیت�ملي:�چارچوبي است كه صالحيت ها، مدارك و گواهينامه هايي 
در سطوح و انواع مختلف را به صورتي منسجم و همگون براساس مجموعه ای از 
به  اين چارچوب  در  ارتباط مي دهد.  هم  به  توافق شده  و شاخص هاي  معيارها 
مهارت و تجربه در كنار دانش ارزش ويژه اي داده مي شود. زمان و مكان يادگيري 

ارزش كمتري دارد.

در  شغلي  يا  حرفه  سطح  از  است  عبارت  صالحيت  سطح  صالحیت:� ��سطح�
چارچوب صالحيت هاي حرفه اي ـ ملي كه تكاليف كاري بايد در آن طراحي و 
تدوين گردد. نظام هاي سطح بندي گوناگوني در بين كشورها وجود دارد، سطح 
آن  طبع  به  كه  است  شده  گرفته  نظر  در  پنج  )حرفه اي(  مهندسي  صالحيت 
اروپا  يا حرفه اي داراي سطح چهار است. صالحيت حرفه اي در  تكنسين فني 

EQF به 8 سطح تقسيم بندي شده است.

��برنامه�درسي�آموزش�و�تربیت�فني�وحرفه�اي:�برنامه درسي آموزش و تربيت 
فني وحرفه اي مجموعه اي از استانداردهای دنياي كار، اهداف، محتوا، روش ها، 
راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري، تجهيزات، زمان، فضا، استاندارد شايستگي ها، 
يا  آموز  كار  دانش آموز)هنرجو(،  كه  است  ارزشيابي  استاندارد  آموزشي،  مواد 
مربي را براي رسيدن به آن اهداف در حوزه آموزش هاي فني وحرفه اي هدايت 
مي نمايد. دامنة شمول برنامه درسي در حوزة آموزش هاي فني وحرفه اي، دنياي 

كار و دنياي آموزش را در بر مي گيرد. 

معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني وحرفه اي كشورها سه نوع استاندارد، متصّور 
مي شوند:

متوليان  توسط  كه  مهارت،  يا  شايستگي  حرفه�اي؛  شایستگي� ��استاندارد� 1
استاندارد،  اين  در  مي شود.  تهيه  و...  صنوف  اتحاديه ها،  و  كار  بازار  صنعت، 

وظايف، كارها و صالحيت هاي هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار مي گيرند.
عوامل  ديگر  و  حرفه اي  شايستگي  استاندارد  براساس  ارزشیابي؛  ��استاندارد� 2
مؤثر توسط گروه هاي مشتركي از حوزه هاي گوناگون تهيه مي شود و منجر به 

اعطاي گواهينامه يا مدرك صالحيت حرفه اي مي گردد. 
��استاندارد�آموزشي�)برنامه�درسي(؛ براساس استانداردهاي شايستگي حرفه  3
و ارزشيابي توسط ارائه دهندگان آموزش هاي فني وحرفه اي تهيه مي گردد. در 
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اين استاندارد و اهداِف دروس، محتوا، راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري، تجهيزات 
آموزشي و... در اولويت قرار دارد.

است كه  فني وحرفه اي  آموزش  در  رويكردي  بر�شایستگي:� ��آموزش�مبتني�
پيامدهاي  عنوان  به  را  شايستگي ها  دارد.  حرفه اي  شايستگي هاي  بر  تمركز 
آموزشي در نظر مي گيرند و فرايند نيازسنجي، طراحي و تدوين برنامه درسي و 
ارزشيابي براساس آنها انجام مي شود. شايستگي ها مي توانند به شايستگي هاي 
فني )در يك حرفه يا مجموعه اي از حرفه ها(، غيرفني و عمومي دسته بندي شوند. 
از همة شايستگي ها به عنوان هدف آموزش هاي  رسيدن فراگيران به حداقلي 

فني وحرفه اي در اين رويكرد مورد توجه قرار مي گيرد.

��استاندارد�شایستگي�حرفه:�استاندارد شايستگي حرفه تعيين كننده فعاليت ها، 
كارها، ابزارها و شاخص هايي براي عملكرد در يك حرفه است. 

اعمال و صفات فرد  باورها، گرايش ها،  از  برآيند مجموعه اي  ��هویت�حرفه�اي:�
زندگي  طول  در  مجموعه  اين  تغييرات  به دليل  بنابراين  است.  حرفه  مورد  در 

حرفه اي، هويت حرفه اي قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد.

چند  ـ�حرفه�اي(:� )چند�رشته�هاي�تحصیلي� ـ�حرفه�اي� ��گروه�تحصیلی�
براي  را  فراگير  تا  مي گيرند  قرار  هم  كنار  در  كه  حرفه اي  ـ  تحصيلي  رشته 
در  حركت  و  استعداد  براساس  موقعيت  در  تصحيح  عالئق،  بر  مبتني  انتخاب 
مسير زندگي با توجه به استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصيلي ـ حرفه اي 
به صورت منطقي ياري رساند. چند رشته اي ها ممكن است با توجه به شرايط و 
امكانات منطقه اي هم خانواده، غير هم خانواده، شايستگي هاي بزرگ مبتني بر 
گروه هاي فرعي حرفه و شايستگي هاي طولي براي كسب كار باشد. گروه بندي 
تحصيليـ  حرفه اي باعث شكل دهي هويت حرفه اي و تكوين آن در طول زندگي 

خواهد شد.

�حرفه�اي:�مجموعه ای از صالحيت هاي حرفه اي و عمومي  است  ��رشته�تحصیلیـ�
كه آموزش و تربيت براساس آن اجرا و ارزشيابي مي گردد.

��اهداف�توانمندسازي:�اهداف توانمندسازي اهدافي است كه براساس شايستگي ها، 
استاندارد عملكرد و اقتضائات ياددهيـ  يادگيري جهت كسب شايستگي ها توسط 
شكوفايي  رويكرد  به  توجه  با  توانمندساز  اهداف  مي گردد.  تدوين  دانش آموزان 
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فطرت شامل پنج عنصر: تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه  ارتباط 
با خدا تعريف،  ارتباط  با محوريت  با خود، خدا، خلق و خلقت است كه  متربي 
تبيين و تدوين مي شوند. باتوجه به  اينكه آموزش و تربيت فني وحرفه اي و مهارتي 
فرايند تكوين و تعالي هويت حرفه اي متربيان است و هويت متربيان برايند نوع 
ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت است، بنابراين اهداف تربيت با توجه به اين 
عرصه ها  قابل تبيين خواهد بود، اين عرصه ها به گونه اي جامع، يكپارچه و منطقي 

كليه  ساحت هاي تربيتي1 را در برمي گيرد.

��یادگیري�یك�پارچه�و�کل�نگر:�يادگيري همه جانبه، يادگيري يك موضوع از 
ابعاد مختلف. در برنامه درسي ملي به ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي و 

عرصه هاي چهارگانه گفته مي شود.

يادگيري  يادگيرنده،  رفتار  در  پايدار  نسبتاً  تغييرات  ايجاد  فرايند  ��یادگیري:�
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.

��فعالیت�هاي�یادگیري�ساخت�یافته:�فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته براساس 
انتخاب راهبردهای ياددهی ـ يادگيری در شاخه فنی وحرفه اي  بر  اصول حاكم 
شاخه  مختلف  دروس  در  يادگيري  فعاليت هاي  تدوين  در  مي گردد.  طراحي 
فني وحرفه اي براساس برنامه درسي ملي ايران و حوزه يادگيري كار و فناوري، 
ديدگاه فناورانه حاكم خواهد بود. انتخاب فعاليت هاي ياددهیـ  يادگيری در فرايند 
آموزش به كمك مواد و رسانه های يادگيری به منظور تحقق شايستگی ها براساس 
اصولي از قبيل تقويت انگيزه دانش آموزان، درك و تفسير پديده ها در موقعيت های 

واقعی دنياي كار و فعال نمودن هنرجويان استوار است.

��محتوا:�محتواي آموزشي مبتني بر اهداف توانمند ساز و فعاليت هاي يادگيري 
ساخت يافته است. محتواي مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربيتی و سازگار با 
آموزه های دينی و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربيات 
يادگيری است كه زمينه شكوفايی فطرت الهی، رشد عقلی و فعليت يافتن عناصر 
و عرصه ها را به صورت پيوسته فراهم می آورد. همچنين محتواي در برگيرنده 
مفاهيم و مهارت های اساسی و ايده های كليدی مبتنی بر شايستگی های مورد 

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 اي  و علمي و فناورانه.
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بشری  معتبر  و  علمی  يافته های  از  گرفته  بر  و  است  دانش آموزان  از  انتظار 
است. تناسب محتوا با نيازهای حال و آينده، عاليق، ويژگی های روان شناختی 

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

به مجموعه اي هماهنگ  يادگيري،  و  تربيت  بسته  یادگیري:� و� تربیت� ��بسته�
واقعي  بستة  يك  در  كه  مي شود  اطالق  آموزشي  رسانه هاي  و  مواد  منابع،  از 
و  تهيه  توليدكننده  مؤسسه  برند  و  نشان  با  هماهنگ  اجزايي  صورت  به  يا 
با  پايه تحصيلي مورد استفاده قرار مي گيرد. در حال حاضر  براي يك يا چند 
گسترش فناوري هاي نوين، بسته آموزشي با نرم افزارهاي آموزشي، لوح فشرده 
و سايت هاي اينترنتي تكميل مي شود. طراحي و تهيه بسته يادگيري براساس 

ماكت بسته تربيت و يادگيري انجام مي پذيرد.
بسته تربيت و يادگيري می تواند شامل گستره اي از منابع و رسانه هاي آموزشي يا 
حاوي تعدادي كتاب و كتابچه، برگه هاي كار، لوح فشرده ، فيلم آموزشي و حتي 
برخي وسايل كمك آموزشي و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاري، استفاده از 
امكانات نرم افزاري و اينترنت نيز مي تواند به تكميل يك بستة آموزشي كمك كند.
منابع  و  اصلي  منابع  دو گروه كلي شامل  به  را  يادگيري  و  تربيت  بسته  مي توان 
راهنماي هنرآموز، كتاب درسي،  اصلي شامل كتاب  منابع  نمود.  تقسيم  تكميلي 

كتاب كار هنرجو و كتاب ارزشيابي مي شوند. 

لذا بسته تربيت و يادگيري شامل:
1 كتاب درسي

2 راهنماي هنرآموز؛
3 كتاب همراه هنرجو؛ 

4 كتاب كار؛
5 نرم افزار دانش آموز؛

6 فيلم هنرجو؛
7     شبيه سازها؛

8 فيلم هنرآموز؛
9 پوستر و غيره است.
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فضای�کارگاهی

نقشه�کارگاه�شست�و�شو�و�پرداخت�فرش
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راهنمای�نقشه:
�Aـ�سالن�کارگاه�ـ��9در��12متر

�Bـ�اطاق�سرپرست�کارگاه�و�معلم�ـ��3در��3متر�)با�پنجره�های�سرتاسری(
�Cـ�اطاق�رختكن��2در��2متر�)مجهز�به�آینه،�رخت�آویز�و�هواکش(

�Dـ�کارگاه�شست�و�شو�و�کز�دادن�ـ��5متر�در��3متر�)کف�و�دیوارها�سرامیك،�دارای�شیر�آب�و�
فاضالب�و�تهویه�قوی(

�Eـ�گرمخانه�برای�خشك�کردن�فرش�ـ��3متر�در��2متر�)مجهز�به�سیستم�گرمایش�و�تهویه�قوی(
�Fـ�قسمت�دارکشی�ـ�)کف�چوبی(

�Gـ�قسمت�خاک�گیری،�کز�دادن�و�شست�و�شو�در�حیاط�مدرسه�)مسقف،�کف�موزائیك�ـ�دارای�
سیستم�آب�و�فاضالب�و�امكان�دسترسی�به�سیستم�گاز�رسانی(

�Hـ�قسمت�آب�گیری�و�خشك�کردن�فرش�در�حیاط�مدرسه�)دارای�سطح�ماسه�و�قلوه�سنگی�ـ�
روباز�و�کامال�آفتاب�گیر(

1ـ�وایت�بورد�ـ��200در��130سانتی�متر
2ـ�سكوی�یك�پله�ای�ـ��500در��120سانتی�متر

3ـ�میز�تحریر
4ـ�صندلی�قابل�تنظیم�با�تشك�چرمی�و�بدون�دسته�)صندلی�های�هنرجویان�باید�بدون�چرخ�باشد(.

�5ـ�سطل�زباله
�6ـ�کمد�فلزی�ـ�عرض�100،�عمق�50،�ارتفاع�200،�دو�طبقه�و�چهار�قسمت�که�هر�قسمت�دارای�

در�قفل�دار�می�باشد.
7ـ�صندلی�مخصوص�هنرجو

�8ـ�میز�پرداخت�کاری�با�پایه�های�چوبی�ـ��200در��150سانتی�متر
9ـ�شیر�آب�سرد�و�گرم�

10ـ�رخت�آویز�دیوار�کوب
11ـ�آینه�دیواری

12ـ�سینك�روشویی�و�ظرفشویی�)دارای�شیر�آب�سرد�و�گرم(
13ـ�کابینت�و�قفسه�فلزی�

14ـ�گلدان�گل�آپارتمانی�)گل�طبیعی(
15ـ�جعبه�کمك�های�اولیه
16ـ�کپسول�آتش�نشانی
17ـ�شوفاژ�یا�فنكوئل

18ـ�تهویه�هوا�)در�کارگاه�در�پایین�ترین�سطح�دیوار�و�مماس�با�زمین�نصب�می�شوند�و�در�بخش�کز�
دادن�در�ارتفاع�یك�متری�نسبت�به�سطح(.

19ـ�کمد�و�دراور
20ـ�قرقره�شیلنگ�جمع�کن�)به�همراه��10متر�شیلنگ�و�نازل�قطع�و�وصل�آب(

21ـ�سیستم�گاز�رسانی�)لوله�کشی�گاز�شهری�یا�کپسول�مجهز�به�رگالتور(�همراه�با��5متر�شیلنگ�
گاز�و�مشعل�گاز

22ـ�خرپای�فلزی�برای�آب�گیری�فرش�پس�از�شست�و�شو
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ارزشیابی�پیشرفت�تحصیلی
ارزشیابي�کار1: تعيين ارزش كار يا تكليف كاري براساس ضوابط و مقررات خاص 

است. در ارزشيابی كار، عمق هدف های مورد نظردر كار تعيين می شود.
انواع�ارزشیابي

سنجش2:�نوعی ارزشيابی است كه از طريق اندازه گيری صورت می گيرد. به عبارت 
در  تصميم گيری  منظور  به  يادگيرندگان  درباره  اطالعات  فرايند جمع آوری  ديگر 

مورد رشد و پيشرفت آنان است. 
را  يا حقيقت داشتن موضوعی  بودن  شواهد�3: مستندات مكتوب درباره درست 
سطح  با  ارتباط  در  قضاوت  امكان  كافی  و  متنوع  شواهد  ارائه  با  گويند.  شواهد 

دستيابی به اهداف برنامه درسی يا موارد ديگر را به وجود می آورد.
ارزشیابی�تشخیصی4: نوعی ارزشيابی برای تشخيص نقاط قوت و نقاط ضعف 
ارزشيابی  اين  طريق  از  است.  پيش نياز  يا  اساسی  مهارت های  در  يادگيرندگان 
می توان مشخص كرد كه ذی نفعان، معلومات، توانايی ها و مهارت های الزم برای 

ورود به حرفه يا شغل جديد را دارند يا خير؟
ارزشیابی�تراکمی5: برای اندازه گيری سطح شايستگی و تسلط در هر كار حرفه ای 
مورد توجه ويژه قرار می گيرد. ارزشيابی تراكمی يا پايانی در مدارس متداول است و 
شامل ارزشيابی آخر دوره در روند آموزشی است. به عبارت ديگر تمام آموخته های 

يادگيرنده در طول دوره آموزشی ارزشيابی می شود.
سنجش�توانایی6: ارزشيابی توانايی های ادراكی)دادن پاسخ مناسب به اطالعات دريافت 
شده از راه حواس( و توانايی های جسمانی)استقامت، قدرت، انعطاف پذيری و چاالكی(.

بررسی  را  رفتارهايی  ذهنی،  حالت های  و  فكرها  بررسی  به جای  رفتارگرایی7: 
می كنند كه به دنبال فكرها می آيند.

تسلط  و  شايستگی  سطح  اندازه گيری  برای  �: مستمر�8 ـ� تكوینی� ارزشیابی�
هر كار حرفه ای در طول آموزش مورد توجه ويژه قرار می گيرد. به عبارت ديگر 

 Task Evaluation ـ1
 Assessment ـ2
 Evidence ـ3
 Diagnostic Evaluation ـ4
 Summative Evaluation ـ5
 the Ability to Assess ـ6
 Behaviorism ـ7
ـ 8  Formative Assessment 

اصول انتخاب راهبردهای ياددهی ـ يادگیری در رشته
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تمام آموخته های يادگيرنده در طول يك دوره آموزش معين كه فعاليت آموزشی 
انجام  است  شكل گيری  و  تكوين  حال  در  يادگيری  و  است  جريان  در  هنرآموز 

می شود و هدف آن تعيين نقاط قوت و ضعف يادگيری است. 
سنجش�مالک�معیار1: فرد با استانداردهای شايستگی حرفه ای مقايسه می شود 

كه نتيجه آن قبول يا رد است.
سنجش�هنجار�معیار2: فرد با ساير افراد شركت كننده در آزمون مقايسه می شود. 
مؤسسات می توانند نمره قبولی خود را تعيين و هنجارهای خود را با ساير مؤسسات 

مقايسه نمايند. 
روش/�ابزار�سنجش3: وسايلی هستند كه محقق به كمك آنها می تواند اطالعات 
مورد نياز خود را برای تجزيه و تحليل و بررسی پديده مورد مطالعه و نهايتاً كشف 

حقيقت گردآوری نمايد.
مقیاس�درجه�بندی4: يكی از شيوه های شناخت است كه به وسيله آن ميزان خصوصيات 

و رفتارهای بارز و قابل مشاهده افراد در زمينه های مشخصی سنجيده می شود.
ارزشیابی�نتیجه�محور5: مبنای ارزشيابی نتيجه رشد است و به پيشرفت توجه 
انتها  در  و  دارد  مشخصی  فضای  يادگيری  می سنجد.  را  اطالعات  كسب  و  دارد 

آموخته های شخص را ارزشيابی می كند.
توجه  و تالش  پيشروی  به  و  است  از جريان رشد  ارزشيابی  ارزشیابی�فرایند6:�
در  ارزشيابی  و  است  مراحلی  دارای  بلكه  ندارد  پايان  يادگيری  فرايند  می شود. 
طول يادگيری و بازخوردی است. درضمن بازخوردهای دوره ای به ويژه شناسايی 

مشكالت و نقص درون دادها در خالل اجرای برنامه توجه می شود. 

اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته

��استفاده از انواع روش های ارزشيابی جهت سنجش پيشرفت تحصيلي و شايستگي هاي  1
حرفه اي و عمومي  در كار واقعي.

��استفاده از مدارك صالحيت حرفه ای به عنوان مالك گذر از دوره كسب استاندارد  2
شايستگي حرفه اي و عمومي در رشته.

��ارزشيابي متنوع و مستمر برای سنجش ميزان يادگيری شايستگی های عمومی  3
و حرفه در رشته.

 Benchmark Criteria to Assess ـ1
 Normal Assessment Criteria ـ2
  the Assessment Tool ـ3
 Grading Scale ـ4
ـ 5  Evaluation Results Oriented 
 Process Evaluation ـ6
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��استفاده از نمون برگ های ارزيابی به منظور سنجش شايستگی های كسب شده  4
توسط هنرجو.

��ارزشيابی منصفانه و بر مبنای اندوخته های هنرجويان. 5
��فراهم نمودن شرايط مناسب كارگاهی قبل از انجام ارزشيابی. 6

��اجراي بخشی از فرايند ارزشيابي در بستر كار گروهي و با همكاری اعضای گروه. 7
��ارزشيابي مداوم و مستمر پيشرفت تحصيلي حين انجام كار به عنوان بخشی از  8

فرايند يادگيری.

��محتواي�مورد�ارزشیابي:�ارزشيابي در دروس رشته هاي تحصيلي ـ حرفه اي  1
اين  نمايد.  سنجش  را  عملكرد  استاندارد  بر  مبتني  كار  انجام  شايستگي  بايد 
به  توجه  با  برنامه درسي ملي است.  پنج گانه در  از عناصر  تركيبي  شايستگي 
ارزيابي  مورد  شايستگي هاي  آموزش ها  ارائه  شرايط  و  حرفه اي  استانداردهاي 
ارزشيابي  بر  ارزشيابي ممكن است عالوه  بود.  به صورت هاي گوناگون خواهند 
هستند،  ارتباط  در  فرد  حرفه  با  مستقيماً  كه  شايستگي هايي  و  مهارت ها 
محوري  مهارت هاي  آنها  به  كه  كند  اندازه گيري  نيز  را  ديگري  مهارت هاي 
از سواد حساب ، مهارت هاي زندگي شامل  مي گويند. اين مهارت ها عبارت اند 
ارتباطات و  مانند  اجتماعي و شهروندي، مهارت هاي عام كاريابي  مهارت هاي 
براي  آفريني.  كار  و  مديريت  مهارت هاي  فرد،  حرفه  براساس  و  تصميم سازي 
همين ارزشيابي به صورت كل نگر مي باشد به طوري كه شايستگي هاي فني و 

غير فني در تحليل كارها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
پيشرفت  ارزشيابي  به  اينكه  باتوجه  شایستگي:� نمره�دهي� و� ��مقیاس�بندي� 2
تحصيلي در نظام جديد آموزشي دوره دوم متوسط مبتني بر شايستگي است، 
همچنين هدف نهايي ارزشيابي مبتني بر شايستگي، يادگيري و كسب توانايي 
اين اساس طراحي دروس به گونه اي  انجام كار در شغل و حرفه است، لذا بر 
انجام شده كه هر درس شامل چند پودمان و هر پودمان يك يا چند واحد هاي 
فرايند  در  هنرجويان  رويكرد  اين  در  برگيرد.  در  را  يادگيري)تكاليف كاري( 
يادگيري بايد در انجام آنها شايستگي الزم را كسب نمايند. حداكثر نمره هر 
پودمان و واحد يادگيري 4 نمره است و نمره دهي آن شامل دو بخش ارزشيابي 
براي  هنرجويان  است.  )3نمره(  پاياني  نتيجه اي  و  )1نمره(  مستمر  فرايندي 
پاياني  ارزشيابي  از  را   2 حداقل  بايستي  يادگيري  واحد  در  شايستگي  كسب 
كسب نموده تا در آن واحد يادگيري شايستگي الزم را كسب نمايند. حداقل 
يك بار امكان جبران براي كسب شايستگي واحدهاي يادگيري براي هنرجويان 

ويژگي هاي ارزشیابي
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وجود دارد. نمره هر درس از ميانگين نمرات پودمان )كه هرپودمان ميانگين 
نمرات يك يا چند واحد يادگيري است( تشكيل مي گردد.

مراحل  ارزشيابي  براساس  مي تواند  )هنرآموز(  ارزشياب  مستمر  ارزشيابي  در 
يادگيري نمره دهي   – به فرايند ياددهي  با توجه  انجام كار در كتاب درسي و 
انجام  درسي  كتاب  در  بيان شده  برگ  نمون  براساس  پاياني  ارزشيابي  نمايد. 
مي شود. در سنجش واحد يادگيري شايستگي فني ، غيرفني ، ايمني و بهداشت 

و توجهات زيست محيطي هم زمان مورد سنجش قرار مي گيرند.
و  مهم  بسيار  مراحل  از  برخي  يادگيري  واحدهاي  يا  تكليف كاري  انجام  در 
حياتي )از جمله رعايت ايمني و بهداشت و شايستگي هاي غير فني( هستند. 
بنابر اين براي قبولي بايستي در آن مرحله نمره 2 را 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 غير فني و ايمني و 
بهداشت حاصل مي گردد. هنرآموزان مي توانند تا 2 درصد نمره از ارزشيابي را 

به خود ارزيابي توسط هنرجويان اختصاص دهند.
دوم ،  متوسطه  دوره  درس   6 از  درس  گذراندن3  از  بعد  هنرجويان  همچنين 
و  دارند  را  ملي  حرفه اي  صالحيت   2 سطح  گواهينامه  دريافت  شايستگي 
مي توانند به شرط موفقيت در آن از اين امتياز براي ورود به بازاركار استفاده 
كنند. هنرجويان بعد از گذراندن موفقيت آميز 3 سال و كسب شايستگي در 
تمام واحد هاي شايستگي )60 واحد شايستگي،30 پودمان، 6 درس( عالوه بر 
به  پرورش،  و  آموزش  وزارت  از  حرفه اي  ـ  تحصيلي  رشته  در  ديپلم  دريافت 
شرط موفقيت در آزمون صالحيت حرفه اي ملي به دريافت گواهينامه سطح 2 
صالحيت 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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مدرک�تحصیلی
هنرآموز بايد حداقل دارای مدرك كارشناسی 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 دوره های تخصصي نقشه كشي دستي و رايانه اي فرش، بافت انواع گليم، 
و  پرداخت  قالي ،  بافت  و  زيلو، چله ريزی ، چله كشي  بافت  انواع جاجيم،  بافت 
سرويس كاري ، تبليغ و بازاريابي فرش ، استاندارد بسته بندي فرش براي هنرآموز 

الزامي  است.
��گذراندن دوره های ضمن خدمت روش های تدريس ، بهداشت و ايمني كارگاه ، 

اخالق حرفه اي و مهارت های حرفه آموزی نيز ضروري است.
تجربه�کاری

��داشتن حداقل 4 سال سابقه كار مرتبط يا فارغ التحصيل رشته های تربيت دبير 
فنی الزامي  است.

صالحیت های حرفه ای هنرآموزان رشته

��آموزش مديران و هنرآموزان جهت دستيابی به شايستگی های حرفه ای و تخصصی. 1
��تخصيص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن كارگاه و تجهيزات. 2

3  ايجاد كارگاه صنايع دستي براساس استاندارد فضاي كارگاه آموزشی »پرداخت  و 
سرويس كاری فرش«.

��تجهيز كارگاه صنايع دستي متناسب با استاندارد كارگاه آموزشی »پرداخت و  4
سرويس كاری فرش«.

��مشاركت ديگر بخش های وزارت آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف رشته  5
صنايع دستي.

��وجود نمونه فرش هاي مختلف )انواع گليم ، جاجيم ، زيلو و قالي(. 6
��حضور يك هنرآموز و يك استادكار به ازای هر 16 هنرجو. 7

الزامات اجرايی برنامه درسی رشته
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حداقل�سن:�15 سال
میزان�تحصیالت:�اتمام پاية دهم

پاها كاماًل  سالم )عدم كوررنگي، دست ها كاماًل سالم،  وضعیت�جسماني: كامالً 
اعضاي  هماهنگي  بدني كافي،  قدرت  شيميايي،  مواد  به  حساسيت  عدم  سالم، 

حركتي، انعطاف پذيري بدن توانايي ديدن اشيا در دور و نزديك( 
سایر�ویژگي�ها:�استعداد هنري و عالقه به صنايع دستي )فرش(ـ  علوم پايه )رياضي(

معرفي�اجزای�بسته�آموزشی�درس�»پرداخت�و�سرویس�کاری�فرش«
بسته آموزشی به طور كلي شامل اجزای زير است:

فيلم  هنرآموز ،  راهنمای  دانش آموز ،  نرم افزار  هنرجو ،  همراه  كتاب  درسی ،  كتاب 
راهنمای هنرآموز ، كتاب كار ، پوستر ، كتاب مرجع و معرفي سايت.

در كتاب درسي »پرداخت و سرويس كاری فرش« برخي از اين اجزا وجود دارند كه 
به ترتيب به شرح جدول زير است:

ويژگی های دانش آموزان ورودی به رشته

مطالب�ارائه�شدهجزء�بسته

کتاب�درسی

در اين جزء آموزش مربوطه به شكل پروژه و كارهای عملی )كار كالسی( همراه با تصاوير، جداول و اينفوگرافی آورده 
شده است. در هر مرحله كه نياز دارد و ضروري است به نكات ايمنی و اصول كار اشاره شده است. كار غير كالسی، 

پرسش و تحقيق نيز در جاهايي از كتاب گنجانده شده است.
محتوا به شكل در هم تنيده شايستگی های فنی و غيرفنی را مورد توجه قرار داده است. براساس اهداف كلي درس 

پروردگار عالم به عنوان خالق و صانع معرفي شده و موقعيت های واقعی زندگی در محتوا طراحي شده است. 

کتاب�همراه�
هنرجو

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

کتاب�راهنمای�
هنرآموز

در اين جزء روش تدريس كلی و جلسه به جلسه به همراه تجهيزات، ابزارها و مواد مصرفی مورد نياز هر 
جلسه، نكات ايمنی و بهداشتی آورده شده است. همچنين آموزش مربوط به پروژه و كارهای عملی به طور 
كامل تر آمده است. پاسخ پرسش های كتاب، معرفی مشاغل مرتبط با پودمان، معرفی رشته های تحصيلی 
مرتبط با پودمان، منابع علمی مرتبط با پودمان، پروژه های نيمه تجويزی و غيرتجويزی، رويكرد ارزشيابی، 
روش ارزشيابی و روش نمره دهی و شرح فعاليت های غير كالسی نيز گنجانده شده است. مشكالتی كه 
هنرآموز در تدريس ممكن است با آن روبه رو شود و راه حل هاي پيشنهادي آورده شده است. سايت های 

معتبر بين المللی و ملی در فصل هاي مختلف معرفي شده اند.

اين درس ندارد.کتاب�کار

پوستر
در اين جزء نكات ايمنی و تصاوير اينفوگرافيك مربوط به بخش های مختلف كتاب كه مي توان آن را بر 

ديوار كارگاه نصب كرد، آورده شده است. 

اين درس به صورت خاص ندارد.کتاب�مرجع

سایت
در اين بخش سايت های معتبر بين المللی و ملی در صورت نياز در كتاب همراه هنرجو و راهنماي معلم 

ذكر شده است.
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به  كه  است  پودمان  و  فصل  پنج  داراي  فرش«  و سرويس كاری  »پرداخت  كتاب 
ترتيب عبارت اند از: پرداخت اوليه فرش، شست وشوی فرش، پرداخت نهايی فرش، 

داركشی فرش و سرويس كاری فرش.
واحد  سه  داراي  فرش«  اولیه� »پرداخت� نام  با  درسي  كتاب  اين  اول  فصل�
يادگيري پرداخت اوليه فرش، خاك گيری فرش و كز دادن فرش است. در اين فصل 
هنرجويان پس از آشنايي با ابزار و تجهيزات و چگونگي آماده سازي دستگاه پرداخت 
و خاك گيری ، تيز كردن تيغه های دستگاه پرداخت و آماده سازی فضای مناسب 
)يا   بيشتر(  نفره  دو  گروه هاي  در  هنرآموزان  راهنمايي  با  را  فرش  دادن  كز  برای 
به پرداخت اوليه، خاك گيری و كز دادن فرش، مي پردازند. فرش هايی كه نياز به 
با  گرامی  بنابراين شما هنرآموز  است.  دارند، فرش های دستباف پشمی  پرداخت 
همكاری كادر آموزشی هنرستان بايستی تعدادی فرش پشمی دستباف نو از توليد ـ 
كنندگان در منطقه تهيه نماييد. بهتر است ابتدای كار فرش های درشت باف و با 
رج شمار پايين را در اختيار هنرجويان قرار دهيد. برای اين كار می توانيد از اوليای 
هنرجويانی كه شغل پدرانشان در اين زمينه است ، نيز كمك بگيريد. پرداخت اوليه 
فرش را هر يك از هنرجويان بايد به تنهايی انجام دهد تا كار با دستگاه پرداخت 
را به خوبی بياموزد. الزم است در تمام مراحل كار شايستگي هاي غير فني مانند 
كار تيمي، مديريت منابع و مسئوليت پذيري را نيز مورد توجه داشته و به موقع به 

كار گيرند. 
پس  ابتدا  آن  در  كه  دارد  اختصاص  فرش«  »شستشوی� به  كتاب  دوم  فصل�
به  نفره  چهار  گروه هاي  در  هنرجويان  شور،  نوع  براساس  فرش ها  دسته بندی  از 
شست وشوی اوليه فرش ، مي پردازند. اين شست وشو با روش دستی و كج بيل انجام 
می شود كه در آن هماهنگی حركات افراد در گروه بسيار مهم است. واحد يادگيری 
ديگر اين فصل خشك كردن فرش است كه پس از آبگيری فرش های شسته شده 
آن را در گرم خانه يا هوای آزاد خشك می كنند. برای انجام اين كار نيز هنرجويان 

در قالب كار گروهی همكاری خواهند داشت.
بنابراين در اين فصل هنرجويان روش هاي صحيح خيس كردن، آغشته كردن فرش 
به مواد شوينده، شست وشوی فرش ها در جهات مختلف، تثبيت، آبكشی، آبگيری و 
خشك كردن فرش را مي آموزند. آنچه عالوه بر يادگيري شايستگي فني اين روش ها 
و  ايمني  نكات  رعايت  مواد،   مديريت  مانند  فني  غير  شايستگي هاي  دارد،  اهميت 
توجهات زيست محيطي است كه بايستي در كارگاه به شكل مستمر يادآوري و مورد 
ابزار و شكل صحيح  به كارگيري  ايمني  پوستر  قرار گيرد. نصب  فرايندي  ارزشيابي 
حركت دادن كج بيل بر روی فرش هنگام كار گروهی بر روي ديوار كارگاه ضرورت دارد 

معرفي ويژگي هاي درس و واحد يادگیري
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تا هنرجويان مرتب با ديدن آن توجه و دقتشان در رعايت نكات ايمني بيشتر شود.
هنرجويان آرام آرام به روش صحيح پهن كردن فرش ها كنار يكديگر برای سرعت 
بخشيدن به كار در سالن شور و هماهنگی حركات در گروه عادت كرده و هر يك 
مهارت الزم را در اين زمينه كسب می كنند. كنترل مدت زمان خيساندن فرش ها 
و قرارگيری آنها در دستگاه آبگير و سپس در حياط شنی )در مقابل آفتاب( مطابق 

محتواي كتاب درسي توسط هنرجويان انجام مي شود.
فصل�سوم كتاب »پرداخت�نهایی�فرش« است. در اين فصل ابتدا قشو كشی 
روی سطح پرزدار قالی ها انجام مي شود. سپس يك قالی با پرزهای قشو كشيده 
روش  دو  به  كشی  قشو  مي شود.  موگيری  شيوه  به  پرداختی  ديگر  بار  يك  شده 
چون  می پذيرد.  صورت  دستی  و  مخصوص(  تيغه  با  پرداخت  )دستگاه  ماشينی 
هنگام شست وشوی فرش تاب پرزهای قالی از يكديگر باز می شود ، دوباره سطح آن 
ناهموار شده و خطوط نقشه آن دچار به هم ريختگی می شود قشو كشی و پرداخت 

اين اشكال را برطرف می سازد.
هنرجويان  فصل  اين  در  دارد.  تعلق  فرش«  »دارکشی� به  كتاب  چهارم  فصل�
می آموزند كه فرش هايی كه دارای سر كجی طولی يا عرضی هستند را چگونه و با 
چه ابزار و وسايلی می توانند صاف كرده و قابل عرضه در بازار نمايند. به طور كلی 
دو روش داركشی در كتاب آموزش داده شده است يك روش سنتی كه با چكش 
و ميخ انجام می شود و يك روش دستگاهی كه با دستگاه داركشی انجام می شود. 
فرايند انجام هر يك با تصاوير شرح داده شده است. همچنين ويژگی فضايی كه در 

آن داركشی انجام می شود ، بيان شده است.
فصل�پنجم�»سرویس�کاری�فرش« نام دارد. يك واحد يادگيری در اين فصل 
انواع  فصل  اين  در  هنرجويان  است.  فرش  سرويس كاری  همان  كه  دارد  وجود 
پيچشی  ساده،  )پيچشی  منفصل  دوزی  شيرازه  انواع  تزئينی ،  و  ساده  دوگره زنی 
دورنگ، متخاصم و دوختنیـ  پيچيدنی( را می آموزند. سپس سرنخ زنی و سرصافی 

را به شكل عملی تجربه می كنند و در پايان انواع چرم دوزی را فرا می گيرند.
نكات�مهم�در�آموزش�فصول�کتاب�

��برای پرداخت بايستی هر هنرجو به تنهايی يك قسمت از يك قالی را براساس  1
استاندارد پرداخت نمايد.

��برای خاك گيری دستی حتماً هنرجويان در قالب گروه های دو تا چهار نفره كار  2
را انجام دهند.

از البه الی پرزها آن قدر  از خروج كامل تمام خاك فرش  ��اطمينان پيدا كردن  3
باشد  الزم  چنانچه  فرش  آلودگی  و  خاك  ميزان  برحسب  كه  است  ضروری 

بايستی چندين بار مرحله خاك گيری تكرار شود.
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با  متناسب  وزن  و  رج شمار  دارای  فرش های  صحيح  دادن  قرار  و  تاكردن  ��از  4
يكديگر در دستگاه خاك گيری اطمينان حاصل كنيد.

بايستی به شكل  ��هنگام شست وشوی فرش ها گروه های چهار نفره هنرجويان  5
كاماًل هماهنگ و به تناوب كج بيل ها را روی سطح فرش ها حركت دهند. فشار 

دست و هماهنگی حركات در تمام جهات فرش بسيار مهم است.
��خيس كردن يكسان پشت و روی فرش ها، پخش كردن يكسان مواد شوينده در  6
تمام سطح فرش، خروج كامل آلودگی و آب كثيف هنگام شست وشو و آبكشی 

پايانی ضرورت دارد. 
��آماده سازی مواد تثبيت كننده رنگ وظيفه هنرآموزان دوره ديده است اين كار  7

هرگز نبايد به هنرجويان سپرده شود.
��از هنرجويان خواسته شود تا مسائل كتاب را حل كنند و براي مهارت پيدا كردن  8

آنان چند مسئله ديگر مشابه برايشان طراحي كنيد.
��خيس كردن ريشه ها هنگام كز دادن پشت فرش از نكات ايمنی و بسيار حساس  9

است كه بايد برای انجام آن مراقب كنيد.
��10برای آبگيری فرش ها با دستگاه غلتكی مراقب  گير نكردن گوشه ای از لباس در 

دستگاه باشيد.
��روش تا كردن و فشردن فرش ها در دستگاه آبگيری ديگی و بستن در آن از  11
چگونگی  به  كردنش  روشن  از  پيش  بنابراين ،  است  برخوردار  فراوانی  اهميت 

انجام آن توجه بسيار داشته باشيد.
و  جابه جايی  زمان  آفتاب  مقابل  و  آزاد  هوای  در  فرش ها  ��12هنگام خشك كردن 

پشت و رو كردن فرش ها را با دقت كنترل كنيد.
��13خالی كردن به موقع كيسه هواكش دستگاه پرداخت كه پرزهای بريده در آن 

جمع می گردد.
��14اگر هنرجويان از عهده تيزكردن تيغه های دستگاه پرداخت برنمی آيند، خودتان 
اين كار را انجام دهيد. ولی زمان تيز كردن آنها و نشانه هايش را از هنرجويان 

بخواهيد.
��15هنگام داركشی فرش حتماً بايد از خشك بودن كامل آن اطمينان داشت.

هنگام  را  فرش  استحكام  و  كجی  با  متناسب  و  تدريجی  يك دست،  ��16كشش 
داركشی با دقت و حساسيت كنترل كنيد.

��17عمليات سرويس كاری فرش بايستی مطابق با درخواست مشتری انجام شود. 
برای اين كار از هنرجويان بخواهيد هر يك براساس سفارش فرضی يا سفارش 

هنرجوی ديگری كار را انجام دهد.
انواع  تزئينی،  و  ساده  گره زنی  دو  عمليات  انجام  برای  می توانند  ��18هنرجويان 
شيرازه دوزی منفصل ، سرنخ زنی، سرصافی و انواع چرم دوزی از فرش های منزل 
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خود استفاده كنند. يعنی با هماهنگی هنرستان و اوليای آنها به تناوب فرش های 
منازل برخی به هنرستان برای انجام مراحل سرويس كاری فرش، منتقل گردد.

��19شما می توانيد با هماهنگی كادر آموزشی و مدير هنرستان از فرش های نمازخانه 
برای خاك گيری، شست وشو و سرويس كاری در كارگاه استفاده كنيد.

��20ارزشيابي فرايندي و در هر جلسه براساس جدول طراحي شده در اين كتاب 
كار  فرايند  مراحل  ابتدا  بايستی  )كه حتماً  انجام شده  گرامي  هنرآموز  توسط 
با  نيز  هنرجو  به  مربوط  بخش  و  شود(  درج  كامل  به طور  آن  شاخص های  و 

نظر خواهي از او )خود ارزيابي( در قسمت مشخص شده ثبت مي شود.

جلسات�آموزشي
به�آموزش� این�کتاب�شامل��37جلسه�آموزشي�مي�باشد،�که��30جلسه�آن�مربوط�
دروس،��2جلسه�مربوط�به�آزمون�میان�ترم�و�آزمون�نهایي�و��5جلسه�نیز�مربوط�به�

یادآوری،�پاسخ�پرسش�ها،�حل�مسائل�و�رفع�اشكال�هر�فصل�تعیین�شده�است.
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ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

آشنایی با ابزار مورد نیاز
آشنایی با انواع قالی ها برحسب نوع پرداخت 

آشنایی با دستگاه پرداخت و اجزای آن
آماده کردن دستگاه پرداخت روگیر 

دستگاه پرداخت »روگیر«
میز پرداخت 

دستگاه تیزکن 

جلسة اولپودمان 1

  تشریح انواع پرداخت مناسب با منطقه و نوع بافت فرش
  تشریح ابزار پرداخت فرش

  دسته بندی کردن فرش ها براساس منطقه و نوع بافت برای پرداخت

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

سؤال کردن 
پاسخ دادن

نمایش عملی 
توضیح دادن 

یادداشت برداری 
دقت کردن 
انجام دادن

پاسخ و پرسش

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

دانش افزايي

استفاده از برق تک فاز در دستگاه های پرداخت براي مبتدیان ضروري است ، زیرا در ایمنی
صورت مواجه شدن با مشکل به سرعت قطع شده و دستگاه خاموش می شود.

ندارد
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خود ارزیابي هنرجو123عناوین شایستگي هانوع شایستگي

ي، 
 فن

ير
ي غ

ها
ي 

تگ
س

شای
ت 

ها
وج

، ت
ت

اش
هد

و ب
ي 

من
ای

طي
حي

ت م
س

زی

   مسئولیت پذیری 

  درست کاري و کسب روزی حالل 

  

  

  

ني
ي ف

ها
ي 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خود ارزیابي هنرجو123عناوین شایستگي ها

  شناخت ابزار

  شناخت انواع پرداخت

  شناخت دستگاه پرداخت و اجزای آن

آماده سازی دستگاه پرداخت

تفکیک انواع فرش ها از نظر پرداخت

دسته بندی منطقه ای فرش ها برای پرداخت

  

  

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

  پوشیدن لباس کار

  کنترل کیسه هواکش دستگاه

  کنترل تیزی تیغه های دستگاه

  کنترل تمیزی سطح میز پرداخت

  

  

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

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

ارزشیابی
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ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

تشریح ماکو و اجزای آن 
تشریح اجزای دستگاه تیزکن

تشریح مراحل تیز کردن تیغه ها 
تیز کردن تیغه ها 

دستگاه تیزکن 
ماکو 

انواع تیغه ها 

جلسة دومپودمان 1

ندارد

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

  باز و بسته کردن ماکو
  تشریح تیز کردن انواع تیغ )تخت ـ لول(

  تیز کردن تیغه ها

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

شرح دادن 
نمایش عملی 
پرسش و پاسخ 

دیدن و یادداشت برداری 
تمرین و تکرار 
پاسخ و پرسش

دانش افزايي

قطعات ایمنی و  بازرسی  مرتب  به طور  دستگاه  بهينه ،  استفاده  و  دستگاه  نگهداری  برای 
سایيده شده تعویض شود. 

اثر  در  و  شده  برداشته  تيغ  سطح  از  براده  به صورت  فلز  تيغ ،  کردن  تيز  هنگام  در 
اصطکاک زیاد گداخته می شود. ذرات فلز گداخته که به اطراف پاشيده می شوند برای 
چشم خطرناک هستند. به همين دليل هنگام تيز کردن تيغ ها باید از عينک محافظ 

استفاده شود. 
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گفت و گو کنيد چه  نشوند ،  تعویض  تعمیرو  بازبیني ،  موقع  به  پرداخت  دستگاه  قطعات  و  اجزا  اگر 
خطراتي را به همراه داشته و چه آسیبي را به فرد و محصول مي رساند؟ 

به  رساندن  آسيب  باعث  و  باشد  شده  خارج  جا  از  تيغه  گرداننده  فنر  است  ممکن 
فضا  در  پرزها  و  شود  خارج  جا  خرطومي  از  لوله هاي  همچنين  شود.  پرداخت کار 

پراکنده شوند، موتورهاي دستگاه بسوزند، و کنده شدن تيغه به فرش آسيب بزند.

گفت و گو کنيد به نظر شما چرا در حین عملیات پرداخت نباید از تیغه هاي کند استفاده کرد؟
زیرا این کار باعث قلوه کن شدن و جویده جویده شدن پرز فرش مي شود و ممکن 

است موتور دستگاه بسوزد.
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    شناخت ماکو و اجزای آن

   شناخت دستگاه تیز کن و اجزای آن

   شناخت انواع تیغه

باز کردن ماکو و اجزای آن

بستن اجزای ماکو
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   به کارگیری ابزار مناسب برای باز کردن اجزای ماکو

قرار دادن قطعات و اجزای ماکو به ترتیب و در 
   جای خود

   

   

   

    

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

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

ارزشیابی
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پودمان 1 جلسة سوم

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

تشریح میز پرداخت 
مراحل تنظیم میز پرداخت 

نصب قالی بر روی میز و قشو زنی 
تشخیص انواع عیوب بافتی قالي پیش از پرداخت 

قشو زنی 

میز پرداخت 
قشو 
قیچی

ندارد

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی
  تشریح تنظیم کردن میز پرداخت

  کنترل و تنظیم کردن برق دستگاه پرداخت
  کنترل و تنظیم کردن ماکو )تیغ لول ـ تیغ تخت و سایر اجزا( براساس نوع فرش

  آماده کردن دستگاه هواکش و متعلقات )کیسه ـ لوله ها ـ موتور هواکش(
  تشریح چگونگي پیدا کردن جهت مناسب فرش بر روی میز پرداخت

  پهن کردن صحیح فرش برای پرداخت آن
  تشریح چگونگی تشخیص عیوب بافتی فرش از طریق مشاهده و لمس

ارگونومی : روش صحيح خم شدن، بلند کردن و حمل اشياء
  همواره از ناحيه زانوها در حالي که کمر خود را صاف نگه داشته اید خم شوید. هيچ گاه از ناحيه کمر 

خم نشوید.
  اجسام سنگين تر از 10 کيلو را بلند نکنيد. هيچ گاه جسم سنگيني را باالتر از سطح کمر نياورید.

  پاها را اندکي از یکدیگر فاصله داده تا روبه روي جسم قرار گيرید. عضالت شکم را سفت و منقبض 
کنيد و بـا استفاده از عضالت پا جسم را از زمين بلند کنيد. سپـس زانوها را به آرامي صاف کنيد.

ممکن  حد  تا  را  آن  بسته  حمل     هنگام 
خم  را  بازوها  و  داشته  نگاه  بدن  نزدیک 
نگاه دارید. عـضالت شـکم را سفت و به 

آهستگي گام بردارید.
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فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی 
تشریح و توضیح 
پرسش و پاسخ 

پاسخ و پرسش 
یادداشت برداری 

تمرین و تکرار

دانش افزايي

کار ایمنی پرداخت  بدن  صحيح  ارگونومی  که  است  ارتفاعی  پرداخت  ميز  مناسب  ارتفاع 
رعایت شده و دید مناسب نيز داشته باشد.

ایمنی و 
در هنگام نصب قالي بر روي ميز توسط گيره های فلزي مراقب انگشتان دست خود بهداشت

باشيد و در ضمن در هنگام قشوزني در فرش نيز باید کاماًل نکات ایمني را رعایت کرده 
تا از آسيب زدن به دست خود و فرش جلوگيري کنند.
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

     شناخت میز پرداخت و ویژگی های آن

   تنظیم و کنترل میز پرداخت

   نصب قالي بر روی میز

تشخیص عیوب بافتی فرش

یافتن عیوب بافتي قالي

    

    
کار

ی 
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ص 
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ش
   رعایت ارگونومی )ارتفاع میز نسبت به فرد و فاصله(

   کنترل کردن میز پرداخت

   کنترل تنظیم فاصله تیغه و نصب بر روي ماکو

   

   

    

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

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

ارزشیابی
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ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

تنظیم برق دستگاه پرداخت
کنترل و تنظیم ماکو 
تشریح عملکرد هواکش

اصول کوتاه کردن پرزها 
استاندارد پرداخت اولیه فرش 

تشریح عملیات پرداخت 

دستگاه پرداخت 
نخ 

سوزن 
قیچی

نخ دو گره 

جلسة چهارمپودمان 1

ندارد

ابزار کمک آموزشی

  چگونگی استفاده از دستگاه پرداخت
  کنترل و تنظیم کردن برق دستگاه پرداخت

  آماده کردن دستگاه هواکش و متعلقات)کیسه ـ لوله ها ـ موتور هواکش(
  تشریح چگونگي پیدا کردن جهت مناسب فرش بر روی میز پرداخت

  پهن کردن صحیح فرش و تنظیم آن بر روي میز پرداخت 
  تشریح تشخیص عیوب بافتی فرش از طریق مشاهده و لمس
  یافتن عیوب بافتی فرش و تعیین میزان پرداخت هر قسمت

  بیان استاندارد ارتفاع پرز و پرداخت
  پرداخت کردن با انواع ماکو )فنر ـ تیغ لول و تخت( متناسب با نوع قالی

اهداف توانمند سازی

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی 
تشریح و توضیح 
پرسش و پاسخ 

دقت و توجه 
یادداشت برداری 
تمرین و تکرار 
پاسخ و پرسش 



جلسات آموزشی

37

دانش افزايي

ایمنی هنگام کار با کليه وسایل برقی باید از سالم بودن سيم ها و دوشاخه و پریز اطمينان 
حاصل کرد.

ایمنی 1  هنگام پرداخت از لباس مناسب و ماسک کاغذی و گوشی محافظ استفاده شود.
2  هنگام استفاده از ماکوی پرداخت، مواظب دست ها باشيد.

3  هنگام استفاده از ماکوی پرداخت، توجه داشته باشيد که آستين لباس کار درون 
ماکو گير نکند.

4  هنگام استفاده از ماکوی پرداخت، توجه داشته باشيد که کيسه هواکش به افراد 
برخورد نکند.

نکات 
زیست   محيطی پرزهای اضافی حاصل از عمليات پرداخت در کيسه های مخصوص جمع آوری شده و 

برای مصارف زیر آماده می شوند:
پرزهای کوتاه برای مخلوط شدن با خاک کشاورزی جهت غنی شدن خاک

پرزهای متوسط برای استفاده در توليد کاالی خواب
پرزهای بلند برای نگهداری آب در زمين های کشاورزی 

ایمنی و 
بهداشت رعایت این نکته الزامي است که در هنگام استفاده از دستگاه پرداخت همواره باید 

مراقب انگشتان دست خود باشيد و محل قرار گرفتن دستگاه با دست از روي دستگاه 
مي باشد. در هنگام پرداخت فرش باید مراقب بود تا به ریشه ها و شيرازه فرش آسيب 

وارد نشود. ميزان فشار وارده بر دستگاه باید یکسان و متناوب باشد.

ایمنی و 
بهداشت 1  پس از اتمام کار تمامي قطعات دستگاه را تميز کرده، مخزن دستگاه را خالي کرده 

قطعه  جایگزیني  از  پس  و  مي کنيم.  تعویض  را  آن  بود  کند شده  تيغ هاي  اگر  و 
جدید، قبلي را براي تميز کردن کنار مي گذاریم.

2  در هنگام استفاده از سوزن و انجام عمليات دوخت مراقب انگشتان دست خود 
باشيد و در صورت تماس پيدا کردن سوزن با دست بالفاصله آن محل را ضدعفوني 

کنيد.
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

     تنظیم کردن برق دستگاه قبل از شروع به کار 

   آماده کردن ماکو و کنترل آن 

   تنظیم هواکش و کارایی آن 

تشریح اصول کوتاه کردن پرزها 

انجام پرداخت اولیه فرش ها 
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   پوشیدن لباس کار مناسب

   تنظیم کردن فاصلة تیغة لول با تیغة تخت

   کنترل خالی بودن کیسه هواکش

   رعایت کردن موارد ایمني هنگام کار با دستگاه

    کوتاه کردن پرزها بر اساس استاندارد

    

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

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

ارزشیابی
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پودمان 1 جلسة پنجم

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

دسته بندی فرش ها بر اساس نوع و نیاز به خاک گیری 
انواع روش های خاک گیری 
انواع دستگاه خاک گیری 

آماده سازي دستگاه خاک گیري
دور دوزي فرش

دستگاه خاک گیری
چوب ترکه 

جارو 

ویدئو پروژکتور و پردة نمایش
مجموعه عکس دستگاه خاک گیري و مراحل کار

ابزار کمک آموزشی

  بیان انواع دسته بندی فرش ها براساس خاک موجود در فرش
  تشریح دسته بندی مجدد براساس منطقه بافت

  دسته بندی کردن فرش ها براساس میزان خاک موجود در فرش
  دسته بندی کردن دوباره فرش ها براساس منطقه بافت

  تشریح چگونگی کنترل برق و عملکرد مکانیکی دستگاه خاک گیری
  کنترل برق و وضعیت مکانیکی دستگاه خاک گیری

  تعیین میزان مناسب فرش براساس ظرفیت دستگاه خاک گیری
  دوردوزی فرش

اهداف توانمند سازی

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرآموز هنرجو

نمایش عملی 
نمایش عکس

تشریح و توضیح 

دیدن و یادداشت برداري
تمرین و ممارست

دقت و توجه 
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دانش افزايي

استفاده از ماسک کاغذی و دستکش و پوشيدن لباس کار به علت وجود گرد و خاک ایمنی
زیاد در محيط الزامی است.

نظر سؤال در  از فرش مي توان  غبار  براي زدودن گردو  نظر شما چه روش های دیگري  به 
گرفت؟

فرش را به پشت پهن کرده که در مسير رفت و آمد باشد تا بر اثر رفت و آمد غبار 
فرش از روي آن خارج شود.
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    آشنایی با انواع خاک گیری 

   دسته بندی کردن فرش ها بر اساس نوع خاک گیری 

   آشنایی با روش های خاک گیری 

آماده کردن دستگاه خاک گیری 

دوردوزي فرش
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دسته بندي صحیح فرش بر اساس مقدار خاک موجود 
   در آن

   دور دوزي صحیح فرش قبل از خاک گیري

   آماده کردن ابزار و وسایل مناسب روش خاک گیري

   رعایت کردن موارد ایمني هنگام کار با دستگاه

کنترل کردن موتور و هواکش دستگاه
   )در روش دستگاهي(

    

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

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

ارزشیابی
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ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

انواع دستگاه خاک گیری 
اجزاي مکانیکي دستگاه خاک گیري
روش قراردادن فرش در دستگاه 

تا زدن فرش ها 
آماده سازی دستگاه کز

کز دادن فرش 
پاک سازي فرش

دستگاه خاک گیر
مشعل و دستگاه کز 

شعله افکن 
جارو چوبی 

جلسة ششمپودمان 1

  ویدئو پروژکتور و پردة نمایش
  مجموعه عکس دستگاه خاک گیري و مراحل کار

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

  تشریح انواع دستگاه خاک گیری و اجزاي آن
  تشریح روش قرار دادن فرش در دستگاه 

  تا کردن فرش
  آماده سازی دستگاه کز

  تشریح چگونگي کز دادن فرش 
  پاک سازي فرش

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس
نمایش عملی 

توضیح و تشریح 

پرسش و پاسخ 
دقت و توجه 
تمرین و تکرار

یادداشت برداری
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دانش افزايي

پژوهش کنيد در مورد چگونگی این روش ها و معایب و مزایای آنها تحقيق کرده و نتایج به دست 
آمده را در نرم افزار ورد تایپ کرده و به هنرآموز تحویل دهيد.

چند روش خاک گیری از گذشته تاکنون می شناسید؟ دستی ـ دستگاهی

پژوهش کنيد درباره ارتباط فرسایش الستيک و سنگين شدن مخزن تحقيق کرده و نتایج به دست 
دستگاه  در  فرش  ظرفيت  حد  از  بيش  دادن  قرار  دهيد.  ارائه  هنرآموز  به  را  آمده 
خاک گيري باعث فرسایش سریع الستيک شده و کارآرایي خود را از دست مي دهد، 

و ممکن است که بر اثرفشار زیاد و اصطکاک باعث آتش سوزي شود.

فعاليت کالسی در بازدید گروهي از قالي شویي شهر خود، گزارش تهيه کنيد. به نظر شما کدام یک 
از دستگاه های باال مناسب تر است؟ توضيح دهيد؟ گزارش ها بایستی متناسب با نوع 

فرش ها و توضيحاتی که در درس آمده تنظيم شود.

ایمنی 1  هميشه هنگام گذاشتن و برداشتن فرش ها از بسته بودن ضامن مخزن اطمينان 
حاصل کنيد. در غيراین صورت گردش ناگهانی محفظه باعث کشيده شدن کاربر 

به زیر محفظه می شود.
غير  در  نمایيد.  آزاد  را  مخزن  ضامن  دستگاه،  کردن  روشن  از  قبل  2  هميشه 
این صورت گردش الستيک موتور و اصطکاک آن باعث ایجاد حرارت زیاد و آتش 

گرفتن الستيک می شود.
3  هنگام کار با کليه وسایل برقی باید از سالم بودن سيم ها و دوشاخه و پریز اطمينان 

حاصل کرد.

ایمنی و 
بهداشت باید توجه داشت که هنگام قراردادن فرش در دستگاه، لباس یا دست داخل دستگاه 

کشيده نشود. 
به  و آسيب رسيدن  برق گرفتگي  و مراقب  را هميشه رعایت کنند  ایمن  فاصلۀ  باید 

دستگاه باشند. 
لباس کامل کار شامل عينک ،گوشي، چکمه، دستکش و ماسک استفاده شود.
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روش هاي مناسب رفع مواد زاید چسبيده به پشت فرش پيش از کز دادن

  آیا می دانید چگونه پیش از روشن کردن مشعل باید از سالم بودن شیلنگ اطمینان 
حاصل نمود؟ و چگونه می توان از نشتی نداشتن محل های اتصال شیلنگ به دستگاه 

و کپسول گاز مطمئن شد؟ 
با درست کردن کف صابون و آغشته کردن آن به تمامی محل های اتصاالت شيرآالت 
و شيلنگ، که درصورت نشتی داشتن حباب هایی ایجاد می شود. در صورت مشاهده 
حباب در هر قسمت محل نشتی مشخص شده و باید اقدامات الزم برای رفع نشتی 

انجام شود.
  آیا می دانید چرا برای روشن کردن مشعل نباید از کبریت استفاده کرد؟

فاصله  شعله  از  دست  اگر  آن،  شدن  روشن  و  مشعل  سریع  شدن  شعله ور  دليل  به 
نداشته باشد باعث سوختگی دست فرد شده، بنابراین برای حفظ ایمنی باید از فندک 

لوله تفنگی استفاده شود.
چنانچه موقع کز دادن یک قسمت از فرش سرعت حرکت شعله افکن خيلی آرام شود 
و مکث بيشتری کند چه اتفاقی می افتد؟ باعث سوختن و ازبين رفتن الياف فرش در 

آن قسمت می شود )پرز بيشتری از بين می رود(.
  چرا پس از کز دادن فرش، ریشه ها را باید با آب خیس کرد؟ 

افروختگی  دچار  کز،  دستگاه  اثر شعله  بر  فرش  از  ریشه ای  اینکه  از  اطمينان  برای 
پنهان نشده باشد و پس از اتمام کار و قرار دادن فرش ها بر روی یکدیگر، باعث ایجاد 

آتش سوزی در کارگاه نشود.

پرسش و 
پاسخ

ایمنی و 
باید مراقب بود کپسول گاز نشتي نداشته باشد. شيلنگ آن داراي سوراخ و بریدگي بهداشت

نباشد. محل اتصال دستگاه نشتي نداشته باشد. کپسول از شعله فاصله داشته باشد.
)دستکش،  شود  پوشيده  کار  لباس  حتماً  شود.  استفاده  استاندارد  شيلنگ  از 
با آن  یا کار  ماسک،عينک( و مراقب فرش و دست خود هنگام روشن بودن شعله و 

باشند.

راه حل برطرف کردن آنها نوع ماده

قرار دادن یخ بر آدامس تا کاماًل سفت و محکم شود وسپس با کاردک آن را جدا مي کنند آدامس

ابتدا الیه هاي رویي با کاردک جدا مي شود و سپس با کمک اتوي داغ و کاغذ کاهي بدون رنگ مرحله به مرحله 
کاغذ را بر روي باقي ماندة قیر قرار داده و با گذاشتن اتوي داغ بر روي کاغذ، آرام آرام آن را از سطح فرش جدا 
مي سازند. اگر ته رنگ قیر بر سطح پشت فرش )به خصوص با زمینه رنگ روشن( مانده باشد با محلول شوینده، 

تینر یا بنزین پاک مي شود.

قیر

با تینر، بنزین و محلول شوینده پاک مي شود. روغن سیاه
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به نظر شما کدام یک از این دستگاه ها خطر بیشتري هم براي افراد و هم براي فرش دارد 
و کدام یک از این دستگاه ها مناسب تر است؟ با دوستان خود بحث کنید و در کالس با 

یکدیگر صحبت کنید و پاسخ را به معلم خود تحویل دهید.
باشند.  ایمني همه دستگاه ها مي توانند آسيب رسان  نکات  نکردن  رعایت  در صورت 
)دستگاه خاک گيري، دستگاه کز، دستگاه شالق زني، دستگاه آب گيري.( اما از آنجایی 
که دستگاه شالق زنی برقی بوده و روی فرش و قالی خيس با دست حرکت داده می شود 

و وزن باالیی نيز دارد شاید بتوان گفت که از دیگر دستگاه ها خطرناک تر است.

پرسش و 
پاسخ

راه حل برطرف کردن عيب عيب

تعویض شیر فلکه کپسول شیر فلکه کپسول هرز شده باشد

تعویض واشر شیر فلکه کپسول خراب شدن واشر )ترک خوردگي، شکستن و 
از   دست دادن حالت ارتجاعي(

ايمني و يافتن معايب دستگاه کز

چنانچه محلول غليظ آب و صابون در محل شير کپسول حباب هایي را نشان دهد ممکن 
است به علت خرابي هاي زیر باشد:

راه حل برطرف کردن عيب عيب

محکم کردن پیچ بست بست شیلنگ شل باشد

تعویض بست پیچ بست شیلنگ هرز رفته باشد

بریدن سمت آسیب دیدة شیلنگ ترک خوردگي، پوسیدگي و یا باز شدگي سرشیلنگ

چنانچه محلول غليظ آب و صابون در محل اتصال شيلنگ گاز به کپسول گاز جابه جایي 
را نشان دهد، ممکن است به علت خرابي هاي زیر باشد:
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راه حل برطرف کردن آن عيب

محکم کردن پیچ سر شعله افکن پیچ سر شعله افکن در جاي خود شل است

تعویض نخ عایق نسوز از بین رفتن نخ عایق نسوز بین پیچ سر شعله افکن 
و میلة آن

تمیز و باز کردن سوراخ هاي سر شعله افکن با پمپ باد گرفتگي سوراخ هاي سر شعله افکن

تعویض سر شعله افکن گشاد شدن سوراخ هاي داخل سر شعله افکن

چنانچه محلول غليظ آب و صابون در محل اتصال سر شعله افکن به ميلۀ آن، جابه جایي 
نشان مي دهد، ممکن است بر اثر خرابي هاي زیر باشد:

  چنانچه محلول غلیظ آب و صابون در محل اتصال شیلنگ به میلة شعله افکن، 
جابه جایي را نشان مي دهد، ممکن است به علت خرابي هایي مانند خرابي هاي 

اتصال شیلنگ به کپسول باشد.
  چنانچه محلول غلیظ آب و صابون در محل اتصال پیچ تنظیم شعله بر روي میلة 
شعله افکن، جابه جایي را نشان دهد، ممکن است بر اثر خرابي هایي مانند خرابي 

شیرکپسول مي باشد.
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي

ي، 
رفن

غي
ی 

ها
ي 

تگ
س

شای
ت 

ها
وج

، ت
ت

اش
هد

و ب
ي 

من
ای

طي
حي

ت م
س

زی

    مسئولیت پذیری 

    درست کاري و کسب حالل 

    

    

    

ني
ی ف

ها
ي 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    شناخت اجزای دستگاه خاک گیری 

   کنترل کردن برق دستگاه 

   شناخت انواع دستگاه خاک گیر

تا زدن و قرار دادن فرش ها در دستگاه خاک گیری

آماده کردن دستگاه کز

کز دادن فرش

    

    
کار

ی 
ها

ص 
اخ

ش

   کنترل و آماده کردن دستگاه خاک گیري

   پوشیدن لباس کار مناسب

   قرار دادن صحیح فرش در دستگاه خاک گیري

   اطمینان از بسته بودن در دستگاه 

   کنترل عدم نشتی در دستگاه کز

    

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

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

ارزشیابی
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

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

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

کمک تکنسین کارگاه حرفه کد حرفه 
استاندارد عملکرد کار: L2سطح صالحیت فرش بافی

پرداخت اولیه یک متر مربع فرش با کیفیت درج 
فرش اولیه  پرداخت  استاندارد  جدول  در  شده 
)جدول شماره 1( با دستگاه پرداخت در 30 دقیقه

G1گروه کاریتکمیل فرشوظیفه07کد وظیفه 

آگاهی، پایهسطح شایستگیپرداخت اولیه فرشکار0701کد کار

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

 دستگاه تهویه
 دستگاه پرداخت 

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

 جعبه ابزار

2ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار
جدول شماره 1ـ جدول استاندارد پرداخت اولیه فرش 

تا 30 رج30 تا 45 رج45 رج به باال

12 تا 15 میلی متر10 میلی متر5 میلی متر

6 تا 7 میلی متر6 تا 7 میلی متر4 تا 5 میلی متر

15 تا 20 میلی متر12 تا 15 میلی متر7 تا 8 میلی متر

3ـ نمونه و نقشه کار
 پوشیدن لباس کار مناسبـ  نظافت محیط کارـ  زدن ماسک کاغذی

 طبقه بندی کردن فرش ها بر اساس سبک برای پرداختـ  طبقه بندی کردن فرش ها بر اساس نوع بافت برای پرداخت
 آب زدن به پشت فرش ها ـ لوله کردن فرش ها ـ کنترل و تنظیم کردن برق دستگاه پرداخت

 کنترل و تنظیم کردن ماکو )تیغ لول ـ تیغ تخت و سایر اجزا( بر اساس نوع فرش
 آماده کردن دستگاه هواکش و متعلقات )کیسهـ  لوله هاـ  موتور هواکش(ـ  تیز کردن تیغه ها

 تنظیم کردن میز پرداخت )عمودیـ  افقی( به تناسب ابعاد فرش
 پهن کردن فرش و تنظیم جهت صحیح قرارگیری آن برای پرداخت با کشیدن دست بر سطح آنـ  یافتن عیوب بافتی فرش و تعیین میزان پرداخت هر قسمت

 روشن کردن دستگاه پرداختـ  کوتاه کردن پرز قالی با ماکوی پرداخت متناسب با رج شمار فرش و تقاضای مشتری
 خاموش کردن دستگاه پرداختـ  ثبت شماره و مشخصات فرش در دفترچه مربوطهـ  کنار گذاشتن فرش جهت جمع آوری و انتقال به بخش بعد

4ـ ابزار ارزشيابي
مشاهده ـ پرسش  و پاسخ ـ لیست وارسی

5  ـ ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام کار
 سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( ـ دستگاه تهویه ـ انواع ماکو )کوچک ـ متوسط ـ بزرگ( 

 دستگاه پرداخت ـ هواکش ـ کیسه هواکش ـ خرطومی هواکش ـ انواع تیغ لول و تخت 
 انواع فنر) بلند:120 تا 130 سانتی متر و کوتاه:80 تا 90 سانتی متر( ـ ماکوی اره کشی )یک اندازه دارد( ـ میز کار )با ابعاد حداقل 150 × 600 سانتی متر(

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

6  ـ تکاليف کاری مرتبط در گروه کاری
خاک گیری )0701(
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

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

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

استاندارد عملکرد کار: L2 سطح صالحیت کمک تکنسین کارگاه فرش بافیحرفه کد حرفه 
پرداخت اولیه یک متر مربع فرش با کیفیت درج 
فرش  اولیه  پرداخت  استاندارد  جدول  در  شده 
)جدول شماره 1( با دستگاه پرداخت در 30 دقیقه

G1ارزشیابی کارتکمیل فرشوظیفه 07کد وظیفه 

آگاهی، پایه سطح شایستگی پرداخت اولیه فرشکار 0701کد کار

ف
شرایط عملکردمراحل کارردی

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

نم

دسته بندی فرش ها بر اساس نوع 1
پرداخت

سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( 
 دستگاه تهویه
15 قطعه فرش
15 دقیقه زمان

دسته بندی فرش ها بر اساس نوع پرداخت و آب باالتر از حد انتظار
3زدن پشت فرش ها و لول کردن فرش

2دسته بندی فرش ها بر اساس نوع پرداختدر حد انتظار
پایین تر از حد 

انتظار
20 درصد عدم دقت در دسته بندی فرش ها 

1براساس نوع پرداخت

 آماده سازی دستگاه پرداخت2

سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( 
دستگاه تهویه

دستگاه پرداخت 
دستگاه تیز کردن تیغ

جعبه ابزارـ 15 دقیقه زمان

روغن کاری باالتر از حد انتظار و  پرداخت  دستگاه  آماده سازی 
3قطعات

2آماده سازی دستگاه پرداختدر حد انتظار
پایین تر از حد 

51 درصد عدم دقت در تنظیم اجزاانتظار

 پهن کردن فرش ها3
 روی میز کار

سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( 
دستگاه تهویه

میز کار )با ابعاد حداقل 150 *600 سانتی متر(
1 قطعه فرشـ  5 دقیقه زمان

پهن کردن فرش ها روی میز کارو کوتاه کردن باالتر از حد انتظار
3پود ضخیم اضافه در لبه های فرش

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

انتظار
10 درصد عدم دقت در پهن کردن فرش در 

1جهت مناسب

 پرداخت کردن4

سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( 
دستگاه تهویه

دستگاه پرداخت
ابعاد حداقل 150*600 سانتی متر( ـ  میز کار )با 

ابزار جعبه 
1 متر مربع 15 دقیقه زمان

3پرداخت کردن و کوتاه کردن پشم های لبه فرشباالتر از حد انتظار
2پرداخت کردن صحیحدر حد انتظار

پایین تر از حد 
51 درصد عدم دقت در یکنواختی پرداختانتظار

 اره کشی و 5
موگیری سطحی

سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( 
دستگاه تهویه

دستگاه پرداخت
میز کار )با ابعاد حداقل 150*600 سانتی متر(

جعبه ابزار
1 متر مربع 15 دقیقه زمان

3اره کشی و موگیری سطحی و قشو کشیباالتر از حد انتظار
2اره کشی و موگیری سطحی مناسبدر حد انتظار

پایین تر از حد 
انتظار

5 درصد عدم دقت در اره کشی و پاره شدن 
1فرش
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)N72( سطح 1ـ مسئولیت پذیری
)N73( سطح 1ـ درستکاری

مناسب  کار  لباس  کاغذی.  ماسک 
)آستین با مچ کیپ(. گوشی محافظ 
صوت. رعایت ارگونومی صحیح ایستادن

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

و برای مصارف مختلف آماده می شوند.

قابل قبول

غیرقابل قبول

2توجه به همه موارد

ارزشيابي کار )شایستگی انجام کار(
 بلی
 خیر

معيار شایستگی انجام کار: کسب حداقل نمره 2 از مراحل 2 و 3 و 4 و 5
کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش ـ کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

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

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

استاندارد عملکرد کار:L2 سطح صالحیت کمک تکنسین کارگاه فرش بافیحرفه کد حرفه 
با کیفیت  با 3 مترمربع مساحت  قالیچه  خاک گیری 
)جدول  خاک گیری  استاندارد  جدول  در  شده  درج 

دقیقه در 30  پرداخت  دستگاه  با   )4 شماره 

G1گروه کاری تکمیل فرشوظیفه  07کد وظیفه 

آگاهی، پایه سطح شایستگی خاک گیری فرشکار0702کد کار

1ـ شرایط انجام کار 
 فضای مناسب با کف بتن )حدود 100 متر مربع(

 دستگاه خاک گیری 
 چرخ دستی برای جابه جایی فرش ها

2ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار
جدول شماره 4ـ جدول استاندارد خاک گیری 

ویژگی هانوع فرش

 خارج شدن خاک از داخل فرشانواع فرش دست باف
 عدم پارگی فرش در اثر عملیات خاک گیری

3ـ نمونه و نقشه کار
 پوشیدن لباس کار

 استفاده از ماسک کاغذی
 پوشیدن دستکش برزنتی

 طبقه بندی کردن فرش ها بر اساس میزان خاک موجود در فرش
 طبقه بندی کردن فرش ها بر اساس رج شمار

 تا کردن فرش ها به رو برای بهتر خارج شدن خاک از فرش
 حمل فرش ها با چرخ دستی برای خاک گیری
 انداختن فرش ها به داخل دستگاه خاک گیری

 آزاد کردن قفل دستگاه خاک گیری
 روشن کردن دستگاه خاک گیر و خاک گیری به مدت الزم

 خاموش کردن دستگاه خاک گیری
 قفل کردن دستگاه خاک گیری

 خارج کردن فرش ها
 قرار دادن بر روی چرخ دستی و حمل به قسمت شست وشوی فرش

4ـ ابزار ارزشيابي
مشاهده ـ لیست وارسی

5  ـ ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام کار
 ماسک کاغذی

 لباس کار)دو تکه(
 دستکش برزنتی

 دستگاه خاک گیری
 چرخ دستی برای جابه جایی فرش ها

 فضای مناسب با کف بتن )حدود 100 متر مربع(

6  ـ تکاليف کاری مرتبط در گروه کاری
کز دادن فرش )0703(
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

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

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

استاندارد عملکرد کار: L2 سطح صالحیت کمک تکنسین کارگاه فرش بافیحرفهکد حرفه 
با کیفیت  با 3 مترمربع مساحت  خاک گیری قالیچه 
)جدول  خاک گیری  استاندارد  جدول  در  شده  درج 

دقیقه در 30  پرداخت  با دستگاه  شماره 4( 

G1گروه ارزشیابی کارتکمیل فرشوظیفه07کد وظیفه 

آگاهی، پایه سطح شایستگی خاک گیری فرشکار0702کد کار

ف
شرایط عملکردمراحل کارردی

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

نم

دسته بندی فرش ها برای 1
خاک گیری

فضای مناسب با کف بتن )حدود 100 متر مربع(
15 قطعه

15 دقیقه زمان

و باالتر از حد انتظار خاک گیری  برای  فرش ها  دسته بندی 
بافت محل  بر اساس  3جدا سازی 

2دسته بندی فرش ها برای خاک گیریدر حد انتظار
پایین تر از حد 

انتظار
20 درصد عدم دقت در دسته بندی فرش ها 

1و مخلوط شدن فرش تمیز و کثیف

آماده سازی دستگاه خاک گیری2
فضای مناسب با کف بتن )حدود 100 متر مربع(

دستگاه خاک گیری
15 دقیقه زمان

آماده سازی دستگاه خاک گیری و گریس کاری باالتر از حد انتظار
3قطعات

2آماده سازی دستگاه خاک گیریدر حد انتظار
پایین تر از حد 

انتظار
10 درصد عدم دقت در آماده سازی دستگاه 

1خاک گیری

قرار دادن فرش ها3
 در دستگاه خاک گیری

فضای مناسب با کف بتن )حدود 100 متر مربع(
دستگاه خاک گیری 

چرخ دستی برای جابه جایی فرش ها

قرار دادن فرش ها در دستگاه خاک گیری باالتر از حد انتظار
3و سرکشی به دستگاه

2قرار دادن فرش ها در دستگاه خاک گیریدر حد انتظار
پایین تر از حد 

انتظار
10 درصد عدم دقت در تنظیم میزان الزم 

1فرش در دستگاه خاک گیری

4

3

2
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)N72( سطح 1ـ مسئولیت پذیری
ماسک کاغذی

لباس کار مناسب
دستکش برزنتی

اتاقک  در  باقیمانده  خاک های 
انباری دستگاه جمع آوری شده و در 
کیسه های مخصوص ریخته شده و 

می رسد. کشاورزی  مصارف  به 

قابل قبول

غیر قابل قبول

2توجه به همه موارد

ارزشيابي کار )شایستگی انجام کار(
 بلی
 خیر

معيار شایستگی انجام کار: کسب حداقل نمره 2 از مراحل 2 و 3
کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار
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نمون برگ 8  ـ1ـ تحليل استاندارد عملکرد کار

نوبت اول:تاریخ ارزشيابي :شماره ملی:

سطح سرپرستان کارگاه فرش بافی
L2 صالحیت 

استاندارد عملکرد کار: 
میزان  نوع فرش، جنس فرش کنترل،  به  توجه  با  دادن فرش  کز 

با فرش زاویه درست شعله  و  شدت آن 
گروه کاریتکمیل فرش

سطح کزدادن
آگاهیشایستگی 

1ـ شرایط انجام کار 
 مکان: کارگاه قالیشویی )فضای آزاد(

ـ جارو ـ ماسک ـ آچار ـ کپسول  ابزار و تجهيزات: دستگاه کز ـ فندک 
 زمان: برای انجام این کار برای قالیچه: 30 دقیقه

2ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار
 لباس کار و ماسک

 چک کردن دستگاه کز
 تنظیم شعله پخش کن
 انجام عملیات کز دادن

3ـ نمونه و نقشه کار
 چک کردن دستگاه

 تنظیم شعله پخش کن
 روشن کردن دستگاه کز

 کز دادن فرش

4ـ ابزار ارزشيابي
 مشاهده
 پرسش

5  ـ ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام کار
 دستگاه کز

 ماسک
 جارو

 فندک
 آچار

6  ـ تکاليف کاری مرتبط در گروه کاری
0702
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

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

نوبت اول:تاریخ ارزشيابي:شماره ملی:نام و نام خانوادگی:

استاندارد عملکرد کار: L2 سطح صالحیت سرپرستان کارگاه فرش بافی
کز دادن فرش با توجه به نوع فرش، جنس فرش، کنترل 

میزان شدت آن و زاویه درست شعله با فرش
گروه ارزشیابی کار

آگاهیسطح شایستگی کزدادن فرش

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

نتایج ممکن
استاندارد 

ره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(
نم

زمان 5 دقیقه
زمین مسطح و تمیز

فضای آزاد کارگاه قالی شویی

فرش به صورت کاماًل صحیح آماده شود
به صورت صحیح پهن شود 
به صورت ضعیف پهن شود

3فرش کاماًل تخت و در فضای مناسب پهن شده 

آماده  مناسب  در محل  و  به طور صحیح  فرش 
شود

2

1فرش به صورت ضعیف پهن شده

دستگاه کز – آچار 
زمان 5 دقیقه

فضای آزاد کارگاه قالی شویی

دستگاه کز کامالً صحیح و مناسب تنظیم 
شده

دستگاه کز به صورت صحیح تنظیم شده
دستگاه کز ضعیف تنظیم شده

3دستگاه کامل و متناسب با فرش تنظیم شده

2دستگاه به طور صحیح تنظیم شده

1شعله افکن خیلی دقیق نیست

دستگاه کز ـ ماسک ـ جارو ـ فندک ـ
زمان 20 دقیقه

فضای آزاد کارگاه قالی شویی

کز داده خیلی خوب و کامل انجام شده
کز دادن دقیق و صحیح انجام شده

3فرش کاماًل کز خورده و خیلی دقیق است

2فرش به طور کز خورده و یک دست است

1
3
2
1
3
2
1
3
2

 1

ارزشيابی کار )شایستگی انجام کار(
 بلی
 خیر

معيار شایستگی انجام کار : ... و ... و ...
کسب حداقل نمره 2 از مراحل   و   و   

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار
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  تشریح دسته بندی فرش های دست باف و ماشینی برای شست وشو
  تشریح دسته بندی فرش های دست باف تجارتی و خانگی برای شست وشو

  طبقه بندی کردن فرش ها بر اساس نوع بافت )دست باف ـ ماشینی(
  طبقه بندی کردن فرش ها بر اساس نیاز شست وشو )خانگی ـ تجارتی(

  تشریح استفاده بهینه از فضای سالن شست وشوی فرش
  شرح انتخاب تعداد و متراژ مناسب جهت پهن کردن در سالن شست وشو و مرحله 

آبگیری
  تشریح خیس کردن صحیح فرش ها

  خیس کردن فرش ها

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی 
توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

تمرین و ممارست 
دقت و توجه 

پاسخ و پرسش 
یادداشت برداری 

جلسة هفتمپودمان 2

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

تعریف شست وشوی فرش 
آماده کردن فرش برای شست وشو

روش های خیس کردن فرش 

سالن شور 
آب 
جارو 

لباس کار 
چکمه 

ندارد

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی
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دانش افزايي

پوشيدن لباس کامل کار الزامی است )برای جلوگيری از خيس شدن افراد هنگام کار(
بر روی فرش،  مواد شست وشو  پاشيدن  زیرا هنگام  الزامی است  از ماسک  استفاده 

به دليل استنشاق آن آسيب رسيدن به فرد را منجر می شود.
در هنگام کار با مواد شيميایی و شوینده حتمًا از دستکش مناسب استفاده شود.
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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نقش در تیم

مدیریت مواد و تجهیزات 
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ی ف
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

آشنایی با شست وشوی فرش

آماده سازی فرش برای شست وشو

آشنایی با روش های خیس کردن فرش

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

انتقال فرش ها به سالن شست وشو

فراهم کردن ابزار و لوازم مناسب براي شست وشوي فرش

آماده سازي صحیح فرش براي شست وشو

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

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

ارزشیابی
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پودمان 2 جلسة هشتم

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

معرفی مواد شوینده مورد استفاده در شست وشو
آماده سازی مواد شوینده 

پاشیدن مواد شوینده به فرش 
استفاده از کج بیل برای آغشته

اضافه کردن مواد به فرش 

مواد شوینده )پودر و شامپو و...(
جارو 

آب پاش 
کج بیل
پارو 

ندارد

ابزار کمک آموزشی

  تشریح استفاده از انواع مختلف پودر پاک کننده متناسب با نوع فرش
  بیان تعیین میزان پودر مورد نیاز

  تشریح پاشیدن صحیح پودر مورد نیاز
  تشریح استفاده از ابزارهای شست وشو )شالق زن ـ کج بیل ـ فرچه(

اهداف توانمند سازی

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرآموز هنرجو

انجام عملی 
دیدن ـ دقت و توجه 
تمرین و ممارست 

نمایش عملی 
توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 
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دانش افزايي

  آیا روش هاي خیس کردن در انواع فرش ها با یکدیگر متفاوت است؟ در گروه بررسي 
و با کار میداني پاسخ آن را بیابید.

بله. در برخی از کارخانه های قالی شویی فرش ها به وسيله شير آب هایی که در اطراف 
دیوار سالن شور تعبيه شده اند خيس می شوند. در برخی دیگر به وسيله شيلنگ آب 
فرش ها خيس می شوند و در برخی جاها ممکن است با کمک آب پاش این کار انجام شود. 
  هنگام خیس کردن و پاشیدن مواد شست وشو بر روي فرش ها چه آسیبي ممکن 

است به آنها برسد؟ چگونه از این آسیب ها جلوگیري مي شود؟
مواد شوینده نامناسب ممکن است به فرش آسيب برسانند براي هر نوع فرش مواد 
شوینده مناسب آن به کار برده شود. براي ابریشم، کرک، پشم و فرش هایي که رنگ 

ثابت ندارند.

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

آشنایی با مواد شوینده

آماده سازی مواد شوینده

پاشیدن مواد شوینده بر روی فرش

آغشته کردن فرش به مواد شوینده

کار
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ص 
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ش

پوشیدن لباس کار مناسب برای شست وشوی فرش

خیس کردن فرش برای شست وشو

پاشیدن یکنواخت مواد شست وشو بر روی فرش

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

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

ارزشیابی
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  تشریح استفاده از ابزارهای شست وشو )شالق زن ـ کج بیل ـ فرچه(
  بیان تشخیص تمیز شدن فرش

  تشریح استفاده از مواد شیمیایی جهت از بین بردن زردی فرش ها )هیدروسولفات 
سدیم(

  مقدار مورد نیاز پودر شست وشو برای شستن فرش
  پاشیدن صحیح پودر شست وشو بر پشت و روی فرش

  استفاده کردن از ابزارهای شست وشو متناسب با نوع فرش
  تشخیص دادن تمیزی فرش

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

توضیح و تشریح 
نمایش عکس و فیلم 

انجام عملی 
پرسش و پاسخ 

دقت و توجه کردن 
یادداشت برداری 

مشاهده ـ تمرین و ممارست 
پاسخ و پرسش 

جلسة نهمپودمان 2

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

دستگاه شالق زنی و کاربرد آن 
معایب این دستگاه 

شرح مراحل شست وشو 

دستگاه شالق زنی 
سالن شور 

آب 
مواد شوینده 

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

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی
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اشکاالت احتمالی و فواید استفاده از دستگاه شالق زنی
اشکاالت: اگر از دستگاه شالق زني درست استفاده نشود ممکن است باعث ساییدگي 
فرش و کنده شدن ریشه و شیرازه فرش شود. فرش هاي ظریف و کهنه را پاره مي کند. 
را  فرش  آلودگي هاي  مي کند،  کوتاه  را  شور  زمان  شالق زني  دستگاه  محاسن: 
را  مواد شوینده  مي شود،  فرش  نرم شدن  باعث  و  مي کند  خارج  آن  از  به راحتي 

به راحتي به خورد فرش مي دهد.

گفت و گو کنيد دستگاه  از  استفاده  احتمالي  اشکاالت  و  فواید  پيرامون  گروه  در  خود  هم کالسي هاي  با 
شالق زني بحث و تبادل نظر کنيد و پاسخ را به صورت فایل ورد به هنرآموز خود تحویل دهيد.
مضرات: اگر از دستگاه شالق زني درست استفاده نشود ممکن است باعث سایيدگي 
فرش و کنده شدن ریشه و شيرازه فرش شود. فرش هاي ظریف و کهنه را پاره مي کند. 
محاسن: دستگاه شالق زني زمان شور را کوتاه مي کند، آلودگي هاي فرش را به راحتي 
از آن خارج مي کند و باعث نرم شدن فرش مي شود، مواد شوینده را به راحتي به خورد 

فرش مي دهد.

ایمنی و 
بهداشت در هنگام کار با دستگاه شالق باید به این نکته توجه داشت که دستگاه در قسمتی از 

فرش مکث نکند چون باعث از بين رفتن پرزهای فرش می شود و در لبه های باال و پایين 
فرش مراقب ریشه های فرش باشد که وارد دستگاه نشود. )دستگاه بر روی ریشه ها نرود.(

ایمنی و 
بهداشت هنگام استفاده از مواد شيميایی باید حتمًا از ماسک استاندارد استفاده کرد و پوشيدن 

لباس کار الزامی است.
باید دقت کرد که مواد شيميایی را به هيچ وجه باهم مخلوط نکرد )کلر و هيدرو( و 
هرکدام از این مواد به صورت مجزا با آب مخلوط شود و در کار استفاده گردد. حتی 
از  نباید مجدد  آن  از آب کشی  قبل  روی فرش  بر  هيدرو  محلول  از  استفاده  از  پس 

محلول کلر استفاده گردد.

ارگونومی: نحوه صحيح حمل و کشيدن اجسام سنگين

دانش افزايي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

شناخت دستگاه شالق زنی و کاربرد آن

شناخت معایب دستگاه شالق زنی

شناخت مراحل شست وشو

کار
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ص 
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استفاده از دستگاه شالق زنی برای شست وشوی فرش

شناخت روش صحیح استفاده از دستگاه شالق زنی

تذکر

1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. اگر بخواهید فرایند 
کار را جزئي تر مورد ارزشیابي قرار دهید می توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.

2ـ چنانچه شاخص هاي دیگری را هنگام ارزشیابي مد نظر دارید می توانید به بخش شاخص هاي کار در این جدول 
اضافه نمایید.

ارزشیابی
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  تشریح استفاده از مواد شیمیایی جهت از بین بردن زردی فرش ها )هیدروسولفات 
سدیم(

  تهیه و آماده سازی و استفاده از هیدرو سولفات سدیم جهت از بین بردن زردی 
الیاف

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس
نمایش عملی

توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

مشاهده ـ دقت و توجه کردن
تمرین و ممارست 
یادداشت برداری 

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

آب کشی 
رنگ دواندگی و دالیل ایجاد آن 

مراحل رفع رنگ دواندگی

کج بیل
دستگاه های آب گیری 

مواد شیمیایی )کلر و هیدرو(
لباس کار 
ماسک 

نمایش عکس با استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور

پودمان 2 جلسة دهم

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی
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  در مورد کلر و هیدرو سولفیت تحقیق کنید و نتایج را در کالس بررسی کنید.فعاليت کالسی
  کاربرد این مواد در فرش چیست؟

کلر خاصيت رنگ برداري دارد، باعث نرم و براق شدن فرش مي شود. اما رنگ هاي کرم 
را زرد مي کند. هيدروسولفيت نيز همين خاصيت را دارد، اما باعث زرد شدن رنگ هاي 
الکي مي شود. این دو را هم زمان نباید استفاده کرد. استفاده بيش از حد این مواد به 

فرش آسيب جدي وارد مي کند. 

ارگونومی: نحوه صحيح برداشتن  اجسام سنگين و گذاشتن آنها بر روی زمين

در هنگام استفاده از مواد شيميایي باید از ماسک استاندارد استفاده کرد و پوشيدن ایمنی
لباس کار الزامي است.

باید دقت کرد که مواد شيميایي نباید به هيچ وجه با هم مخلوط شوند )کلر و هيدرو( 
و الزم است هر کدام از این مواد به صورت مجزا با آب مخلوط و در کار استفاده شود. 
حتي پس از استفاده از محلول هيدرو بر روي فرش و قبل از آب کشي آن، نباید از 

محلول کلر استفاده مجدد شود.

  میانگین وزن فرش پشمی پس از خیس شدن چه میزان است؟ 
وزن فرش پشمی پس از خيس شدن به طور متوسط حدود چهار برابر افزایش می یابد.

پرسش و 
پاسخ

دانش افزايي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

آشنایی با آب کشی فرش

انجام مراحل آب کشی

آشنایی با رنگ دواندگی و دالیل ایجاد آن

عملیات رفع رنگ دواندگی

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

آب کشی صحیح فرش

تشخیص رنگ دواندگی موقع آب کشی فرش

استفاده صحیح از مواد شیمیایی جهت بر طرف کردن رنگ دواندگی

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

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

ارزشیابی
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ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

خشک کردن 
انواع روش های خشک کردن
انواع دستگاه های آب گیري

دستگاه دورانی )سانتریفیوژ(
لباس کار 
چکمه 

نمایش عکس با استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور

  بیان انواع دستگاه آب گیری )غلتکی ـ دورانی دیگی ـ دورانی لوله ای( 
  تشریح کنترل برق دستگاه آب گیری

  تشریح عملکرد مکانیکی دستگاه آب گیری و اجزای آن
  آماده سازی دستگاه آب گیری دورانی دیگی

  آماده سازی دستگاه آب گیری دورانی لوله ای

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرآموز هنرجو

دقت و توجه 
یادداشت برداری ـ مشاهده 

تمرین و ممارست 
پاسخ و پرسش

توضیح و تشریح 
نمایش عکس
نمایش عملی 
پرسش و پاسخ 

جلسة يازدهمپودمان 2

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

دانش افزايي

باید دقت کرد که فرش کامالً در داخل دستگاه بسته شود تا از پرتاب شدن فرش به ایمنی
بيرون و از آسيب دیدن آن جلوگيري شود.

فرش را باید در جهت درست تا کرد تا از آسيب رسيدن به فرش جلوگيري شود.
بيش از ظرفيت دستگاه، فرش در داخل آن قرار نگيرد.

پس از قراردادن فرش در دستگاه و بستن در آن و روشن کردن دستگاه باید از آن 
فاصله گرفت.)براي رعایت ایمني فرد(
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

شناخت خشک کردن فرش و روش های آن

شناخت انواع دستگاه های آب گیر

تاکردن و قرار دادن فرش در دستگاه آب گیر

خشک کردن فرش

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

قرار دادن فرش به روش صحیح دردستگاه آب گیری

فشردن کامل فرش ها به دیواره دستگاه آب گیر دیگی

خاموش کردن دستگاه آب گیری بعد از اتمام کار

رعایت ارگونومی صحیح در بلند کردن و پایین گذاشتن فرش ها

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

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

ارزشیابی
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  تشریح تا کردن و لوله کردن فرش ها متناسب با دستگاه و قرار دادن آن در دستگاه
  تشریح آب گیری مطلوب فرش متناسب با نوع فرش
  آب گیری فرش توسط دستگاه متناسب با نوع فرش

  آماده سازی دستگاه آب گیری غلتکی

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش فیلم و عکس 
توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

دیدن و توجه کردن 
یادداشت برداری 
پاسخ و پرسش 

جلسة دوازدهمپودمان 2

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

 مراحل و روش های کار با دستگاه آب گیر لوله ای
دستگاه آب گیر غلتکی

آماده سازی دستگاه آب گیر غلتکي
ویدئو پروژکتور 

  ویدئو پروژکتور و پرده نمایش
  لوح فشرده فیلم

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی
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دانش افزايي

ایمنی و 
بهداشت باید دقت کرد که فرش کامالً در درون دستگاه قرار گيرد و در دستگاه بسته شود تا 

از پرتاب شدن فرش به بيرون و آسيب دیدن آن جلوگيری شود.
فرش را باید در جهت درست تا کرد تا از آسيب رسيدن به فرش جلوگيری شود.

بيش از ظرفيت دستگاه، فرش در آن قرار نگيرد.
پس از قرار دادن فرش در دستگاه و بستن در آن و روشن کردن دستگاه باید از آن 

فاصله گرفت. )برای رعایت ایمنی فرد(
هنگام کار با دستگاه غلتکی باید مراقب بود حين کار لباس یا دست به دستگاه گير نکند.
در دستگاه غلتکی اگر بيش از حد فاصله این غلتک ها کم شود باعث له شدن و آسيب 

دیدن فرش می شود. 
 

دستگاه آب گيری غلتکی
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي

ي، 
رفن

غي
ی 

ها
ي 

تگ
س

شای
ت 

ها
وج

، ت
ت

اش
هد

و ب
ي 

من
ای

طي
حي

ت م
س

زی

نقش در تیم
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

روش کار با دستگاه آب گیر لوله ای

روش کار با دستگاه غلتکی

آماده کردن دستگاه آب گیر

کار
ی 
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ص 

اخ
ش

استفاده از دستگاه آب گیر متناسب با فرش

قرار دادن فرش در دستگاه آب گیری متناسب با فرش

هماهنگی حرکات در گروه

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

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

ارزشیابی
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پودمان 2 جلسة سیزدهم

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

خشک کردن و تشریح آن 
انواع روش های خشک کردن فرش 

خشک کردن در آفتاب و روش های مختلف آن )زمینـ  بر روی میله(
میله های فلزی برای آویزان کردن فرش 

  دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

ابزار کمک آموزشی

  بیان روش های مختلف خشک کردن فرش )داربست در فضای بازـ  حیاط شنی   ـ 
گرم خانه(

  خشک کردن فرش ها بر حسب شرایط آب و هوایی به روش مناسب

اهداف توانمند سازی

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرآموز هنرجو

مشاهده ـ دقت و توجه
تمرین و ممارست
یادداشت برداری 

پاسخ و پرسش

نمایش عکس
توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 
نمایش عملی 
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دانش افزايي

  چرا پس از آبگیري و پهن کردن فرش بر روي زمین سطح فرش را فرچه مي کشند؟
روی فرش ها فرچه کشيده می شود تا پرزها و خواب فرش خوابيده و یکدست شوند 
زیرا هنگام  شست وشو خواب قالي تغيير جهت مي دهد که براي یکدست شدن فرش 

و هم سو شدن همه خواب آن سطح فرش باید فرچه کشيده شود .

پرسش و 
پاسخ
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي

ي، 
رفن

غي
ی 

ها
ي 

تگ
س

شای
ت 

ها
وج

، ت
ت

اش
هد

و ب
ي 

من
ای

طي
حي

ت م
س

زی

نقش در تیم

مسئولیت پذیری

درست کاری و کسب روزی حالل

ني
ی ف

ها
ي 

تگ
س

شای

ار ک
د 

این
فر

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

آشنایی با خشک کردن فرش و انواع آن

پهن کردن فرش روی زمین

آویزان کردن فرش بر روی میله ها

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

پوشیدن لباس کار مناسب

انتقال گروهی فرش به فضای آزاد جهت خشک شدن

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

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

ارزشیابی
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  بیان روش خشک کردن فرش در گرم خانه
  خشک کردن فرش در گرم خانه 

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

توضیح و تشریح
نمایش عکس 
پرسش و پاسخ 

مشاهده 
دقت و توجه 

یادداشت برداری 
پاسخ 

جلسة چهاردهمپودمان 2

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

روش خشک کردن در گرم خانه 
سالن گرم خانه 
چرخ حمل بار 

لباس کار 

  دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی
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روش گرم خانه
بهترین روش خشک کردن فرش در آفتاب است که باعث از بین رفتن رنگ دواندگي 
و براق شدن فرش مي شود. اما در زمستان و هواي برفي و باراني، گرم خانه مناسب تر 

است و فرش زودتر خشک مي شود.

دانش افزايي

فعاليت گروهی با دوستان خود بحث و گفت و گو کنيد :
  به نظر شما کدام یک از روش های خشک کردن مناسب تر است چرا؟

  مزایا و معایب هرکدام را توضیح دهید.
روی  بر  پهن شدن  به دليل  فرش  روش خشک شدن  مناسب ترین  اول  روش  پاسخ: 
بين  از  و  برای خشک شدن سریع، جال پيدا کردن فرش،  نور آفتاب  زمين، برخورد 

رفتن باقی مانده درصد کمی رنگ بر روی فرش.
فرش هرچه کمتر تحت کشش قرار بگيرد بهتر است.

در هنگام آویزان بودن فرش اگر بر روی ميله تا شده قرار گرفته باشد محل تا شدن 
دچار نامنظمی پرز فرش می شود و به همان حالت خشک می گردد.

در صورت باقی ماندن حتی کم مواد شيميایی بر روی فرش و قرار گرفتن فرش ها در 
پوسيدگی  امکان  و  می شود  وارد  فرش  به  آسيب جدی  برای خشک شدن  گرم خانه 

فرش در آینده را خواهيم داشت.
مواد  منفی  تأثيرات  بگيرد،  قرار  آفتاب  مستقيم  نور  زیر  و  آفتاب  در  فرش  این  اگر 
شيميایی از فرش جدا می شود. خشک کردن فرش در گرم خانه باعث کم شدن جالی 

فرش نيز می شود.

فکر کنيد زیادي  بارندگي  و  که سرما  مناطقي  و  در فصل زمستان  براي خشک کردن فرش ها 
دارد چه باید کرد؟
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ارزشیابی

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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زی

نقش در تیم

مسئولیت پذیری

کسب روزی حالل

ني
ی ف

ها
ي 

تگ
س

شای

کار
د 
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فر

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

آشنایی با روش خشک کردن فرش در گرم خانه

انتقال فرش ها به اتاق گرم خانه

آویزان کردن فرش ها بر روی میله با توجه به ضخامت فرش ها

خشک کردن فرش به وسیله حرارت

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

انتقال گروهی فرش ها به اتاق گرم خانه

آویزان کردن فرش ها بر روی میله با توجه به ضخامت فرش ها 
)نسبت به منبع گرمایشی(

جابه جا کردن تناوبی فرش ها در گرم خانه

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

ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مد نظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

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

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

L2 سطح صالحیت حرفه:کمک تکنسین کارگاه فرش بافی کد حرفه 
استاندارد عملکرد کار: 

درج  کیفیت  با  مساحت  مربع  متر   1 /5 با  قالیچه  شست وشوی 
شده در جدول استاندارد شست وشوی فرش )جدول شماره 3( با 

ابزار شالقی و بیلچه و فرچه و مواد شوینده در 30 دقیقه

G2گروه کاریوظیفه: تکمیل فرش 07کد وظیفه 

کار: پرداخت اولیه فرش  0705کد کار
آگاهی، پایه سطح شایستگی شست و شوی فرش

1ـ شرایط انجام کار 
سالن شست وشو با کف بتن با مساحت حدود 300 تا 400 متر مربع ـ نور مناسب ـ دستگاه تهویه ـ دستگاه شالق زنی ـ بیلچه ـ فرچه ـ جاروی T پالستیکی ـ شیلنگ 

پالستیکی ـ پودر شوینده ـ شامپو ـ نرم کننده

2ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار
جدول شماره 3ـ جدول استاندارد شست وشوی فرش 

ویژگی هانوع فرش

خانگی
ـ تمیز شدن متن فرش                         ـ تمیز شدن ریشه های فرشماشینی

ـ تمیز شدن متن فرش                         ـ سفید شدن متن فرشدستباف
ـ سفید شدن ریشه های فرش                   ـ لطیف شدن الیاف فرش

ـ تمیز شدن متن فرش                         ـ لطیف شدن الیافتجارتی
ـ سفید شدن ریشه های فرش

3ـ نمونه و نقشه کار
 پوشیدن لباس کار ـ زدن ماسک کاغذی ـ پوشیدن چکمه پالستیکی ـ شستن و نظافت سالن شست وشو

 دسته بندی فرش ها بر اساس نوع بافت )ماشینی ـ دست باف(
 دسته بندی فرش ها بر اساس نوع نیاز به  شست وشو )خانگی ـ تجارتی(

 پهن کردن فرش ها بر اساس متراژ سالن شست وشو و حجم دیگ دستگاه آب گیر
 گرفتن آب بر روی فرش ها با رعات اصول صحیح ـ پاشیدن پودر شست وشو بر روی فرش ها

 استفاده از دستگاه شالق زنی ـ گرفتن آب روی فرش و کار کردن با بیلچه بر روی فرش
 شستن ریشه های فرش با فرچه ـ گرفتن آب اضافی  فرش با بیلچه
 آماده سازی محلول هیدروسولفات سدیم مناسب با نوع و رنگ فرش

 ریختن محلول هیدروسولفات سدیم به وسیله آب پاش بر پشت و روی فرش ـ گرفتن آب فراوان بر روی فرش
 جمع آوری آب اضافه با بیلچه از روی فرش ـ تا کردن فرش
 قرار دادن فرش بر روی چرخ و حمل برای مرحله آب گیری

4ـ ابزار ارزشيابي
مشاهده ـ لیست وارسی

5  ـ ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام کار
 سالن شست وشو با کف بتن با مساحت حدود 300 تا 400 متر مربع

 تعبیه آب راه در کف سالن 
 پوشش آب راه ها با توری های فلزی

 نور مناسب )ترجیحاً نور طبیعی یا استفاده از تلفیقی از نور سفید و زرد( ـ دستگاه تهویه
 تعبیه منبع ذخیره مواد شوینده و نرم کننده مورد نیاز

 استخر ذخیره آب چاه )با گنجایش حداقل 400 تا 500 متر مکعب(
 تعبیه حوض در داخل سالن شست وشو برای برداشتن آب )ابعاد 400*300 سانتی متر به ارتفاع 40 سانتی متر(

 دستگاه شالق زنی )حداقل 2 دستگاه(
 بیلچه )حداقل 8 عدد( ـ فرچه )حداقل 4 عدد(

 جاروی T پالستیکی)2 عدد( ـ شیلنگ پالستیکی شماره 5. 2 )دو عدد 15 متری(
 چکمه پالستیکی تا زانو ـ پودر شوینده دستی )محصوالت استاندارد موجود در بازار(

 شامپو )تگزاپن ژاپن یا محصوالت استاندارد موجود در بازار( ـ نرم کننده لباس )محصوالت استاندارد موجود در بازار(

6  ـ تکاليف کاری مرتبط در گروه کاری
پرداخت اولیه فرش)0701( ـ خاک گیری )0702( ـ کز دادن فرش )0703(
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

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

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

استاندارد عملکرد کار: L2 سطح صالحیت حرفه:کمک تکنسین کارگاه فرش بافی کد حرفه 
درج  کیفیت  با  مساحت  مربع  متر   1 /5 با  قالیچه  شست وشوی 
شده در جدول استاندارد شست وشوی فرش )جدول شماره 3( 

با ابزار شالقی و بیلچه و فرچه و مواد شوینده در 30 دقیقه

G2گروه کاریوظیفه: تکمیل فرش 07کد وظیفه 

آگاهی، پایه سطح شایستگی کار: شست و شوی فرش  0705کد کار

ف
شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مرا حل کارردی

رهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنتجهيزات، زمان، مکان و ...(
نم

دسته بندی فرش ها براساس نوع شستن1

سالن شست وشو با کف بتن با مساحت 
نور  ـ  تا 400  متر مربع  حدود 300 
مناسب  ـ دستگاه تهویه ـ 15  قطعه 

فرشـ  15 دقیقه زمان

و باالتر از حد انتظار شستن  نوع  براساس  فرش ها  دسته بندی 
3محل بافت

2دسته بندی فرش ها براساس نوع شستندر حد انتظار

201 درصد عدم دسته بندی صحیح فرشپایین تر از حد انتظار

پهن کردن و خیساندن2

با  بتن  کف  با  شست وشو  سالن 
متر   400 تا   300 حدود  مساحت 
مربع ـ نور مناسب ـ دستگاه تهویه ـ 
شیلنگ پالستیکی ـ 15 قطعه فرش 

ـ 15 دقیقه زمان

ابزار و باالتر از حد انتظار پهن کردن و خیساندن و مهیا کردن 
3مواد شوینده

2پهن کردن و خیساندندر حد انتظار

پایین تر از حد انتظار
فرش  خیساندن  در  دقت  عدم  درصد   20
پهن  هنگام  فرش  خواب  نکردن  رعایت  و 

کردن
1

شست وشوی فرش3

سالن شست وشو با کف بتن با مساحت 
حدود 300 تا 400  متر مربع ـ نور 
ـ دستگاه  تهویه  ـ دستگاه  مناسب 
شالق زنی ـ بیلچه ـ فرچه ـ جاروی 
T پالستیکی ـ شیلنگ پالستیکی ـ 
پودر شوینده ـ شامپو ـ نرم کننده ـ 

3 متر  مربع فرش

3باالتر از حد انتظار

2شست وشوی مناسب فرشدر حد انتظار

5 درصد عدم دقت در شست وشوی فرش و پایین تر از حد انتظار
1کثیف ماندن فرش
ت، 

اش
هد

ی، ب
من

، ای
نی

ر ف
غي

ی 
ها

ی 
تگ

س
شای

ش
گر

و ن
ی 

يط
مح

ت 
س

 زی
ت

ها
وج

ت

)N53( سطح 1ـ نقش در تیم
و  اجتماعات  در  شرکت  1ـ  سطح 

)N54( فعالیت ها
ـ  کار  لباس  ـ  کاغذی  ماسک 
دستکش  ـ  صوت  محافظ  گوشی 
پالستیکی   ـ چکمه پالستیکی تا زانو

مراحل  از  پس  شست وشو  پساب 
شست وشو از حوضچه های مختلف 
آن  ناخالصی های  و  کرده  عبور 
از  آب  سپس  می شود،  ته نشین 
طریق کانال فاضالب دفع می گردد.

قابل قبول

غیر قابل قبول

2توجه به همه موارد

ارزشيابي کار )شایستگی انجام کار(
 بلی

 خیر

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

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیر فنی , ایمنی, بهداشت , توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار
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1ـ شرایط انجام کار
 غلتک آب گیری

 آب گیر دورانی دیگی
 آب گیر دورانی لوله ای

 سالن گرم خانه
 حیاط شنی

 داربست فلزی مسقف

2 ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار
 آب گیری قالیچه با 3 متر مربع مساحت
 با دستگاه غلتک آب گیری در 2 دقیقه

 با دستگاه آب گیری دورانی دیگی در 10 دقیقه

3ـ نمونه و نقشه کار
 حمل فرش ها با چرخ از سالن شست وشو برای آب گیری

 جدا کردن فرش ها بر اساس نوع دستگاه آب گیری مورد نیاز
 کنترل برق دستگاه

 تا کردن یا لوله کردن صحیح فرش برای قرار دادن در دستگاه آب گیری
 روشن کردن دستگاه آب گیر

 خاموش کردن دستگاه آب گیر پس از اتمام کار
 برداشتن فرش از دستگاه آب گیر

 پهن کردن فرش بر روی سطح صاف و تمیز
 مرتب کردن جهت خواب فرش با فرچه مخصوص

 لوله کردن فرش در جهت خواب فرش
 حمل فرش با چرخ برای مرحله خشک کردن

 بسته به وضعیت و شرایط جوی فرش ها به داربست، گرم خانه، حیاط شنی انتقال پیدا می کنند:
ـ در هوای مناسب فرش ها بر روی داربست پهن می شوند.

ـ در هوای بارانی و برفی فرش ها به گرم خانه انتقال داده می شوند.
ـ جمع آوری فرش های خشک شده و انتقال آنها برای عملیات دارکشی، سرویس کاری، رفوگری

4ـ ابزار ارزشيابي
مشاهده ـ لمس کردن فرش با دست ـ لیست وارسی

5  ـ ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام کار
 غلتک آبگیری )با عرض 5 /3 متر(

 آب گیر دورانی دیگی )با گنجایش 5 /2 تا 7 تن( 
 آب گیر دورانی لوله ای )با طول 5/ 3 متر(

 سالن گرم خانه با کف موزاییک و کانال کشی در کف برای انتقال هوای گرم از موتورخانه به گرم خانه جهت خشک کردن فرش )حداقل 150 تا 200 متر مربع(
 حیاط شنی با کف به ارتفاع 8 تا 12 سانتی متر شن رودخانه ای )4000 تا 5000 متر مربع(

 داربست فلزی مسقف )6 × 25 متر با ارتفاع 20/ 2 متر از کف شنی حیاط با حداقل 20 شاخه(

6  ـ تکاليف کاری مرتبط در گروه کاری:
شست وشوی فرش )0705(

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

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

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

L2 سطح صالحیت حرفه:کمک تکنسین کارگاه فرش بافی کد حرفه 
استاندارد عملکرد کار:

غلتک  دستگاه  با  مساحت  مربع  متر   1 /5 با  قالیچه  آب گیری 
آب گیری و با دستگاه آب گیری دورانی دیگی در 20 دقیقه

G2گروه کاریوظیفه: تکمیل فرش 07کد وظیفه 

آگاهی، پایه سطح شایستگی کار: خشک کردن فرش 0708کد کار
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ف
مراحل کارردی

شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهيزات، زمان، 

مکان و ...(
رهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

نم

آماده سازی دستگاه آب گیری1

غلتک آب گیری
آب گیر دورانی دیگی

آب گیر دورانی لوله ای
15 دقیقه زمان

3آماده سازی دستگاه آب گیری و گریس کاری دستگاهباالتر از حد انتظار

2آماده سازی دستگاه آب گیریدر حد انتظار

10 درصدعدم دقت در تنظیم میزان فرش برای پایین تر از حد انتظار
1تعادل دستگاه

آب گیری فرش2
غلتک آب گیری

آب گیر دورانی دیگی
آب گیر دورانی لوله ای

3ـباالتر از حد انتظار

2آب گیری مناسب فرشدر حد انتظار

1خاموش کردن دستگاه قبل از آب گیری کاملپایین تر از حد انتظار

خشک کردن فرش3

غلتک آب گیری
آب گیر دورانی دیگی

آب گیر دورانی لوله ای
سالن گرم خانه

حیاط شنی
داربست فلزی مسقف

متناوب باالتر از حد انتظار کردن  رو  و  پشت  و  فرش  کردن  خشک 
3فرش جهت تسریع در خشک شدن فرش

2خشک کردن صحیح فرشدر حد انتظار

10 درصد عدم دقت در صحیح پهن کردن فرش ها پایین تر از حد انتظار
1در حیاط شنی یا آویختن فرش ها از داربست

ت 
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ی 
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ت 

س
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)N53( سطح 1ـ نقش در تیم
اجتماعات  در  شرکت  سطح 1ـ 
لباس کار،   )N54( فعالیت ها  و 
آج دار،  باز  رو  پالستیکی  دمپایی 
رعایت  اولیه،  کمک های  جعبه 
و  شده  حمل  بار  مقدار  تنظیم 
بدن  بر  زیاد  فشار  از  جلوگیری 
رعایت  فشار(،  تحمل  )ارگونومی 
بلند  هنگام  بار  صحیح  ارگونومی 
دادن  قرار  جهت  فرش ها  کردن 
)ارگونومی  آب گیر  دستگاه  در 
حرکتی(، اطمینان از خالی بودن 
دیگ دستگاه آب گیری دورانی از 

هرگونه اشیا و موجودات زنده

قابل قبول

غیر قابل قبول

2توجه به همه موارد

ارزشيابي کار )شایستگی انجام کار(
 بلی

 خیر

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

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

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

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

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

 سطح صالحیت حرفه:کمک تکنسین کارگاه فرش بافی کد حرفه 
استاندارد عملکرد کار: 

آبگیری قالیچه با 5/ 1 متر مربع مساحت با دستگاه غلتک آب گیری و 
با دستگاه آب گیری دورانی دیگی در 20 دقیقه

G2گروه کاریوظیفه: تکمیل فرش 07کد وظیفه 

آگاهی، پایه سطح شایستگی کار: خشک کردن فرش 0708کد کار



جلسات آموزشی
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ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

آماده سازی دستگاه پرداخت 
نصب تیغه مناسب برای این مرحله 

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

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

دستگاه پرداخت 
انواع تیغه ها 
میز پرداخت 

اتو بخار 
لباس کار 

آچار و پیچ گوشتی 

پودمان 3 جلسة پانزدهم 

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

  تشریح تنظیم میز پرداخت
  کنترل و تنظیم کردن برق دستگاه پرداخت

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

  تیز کردن تیغه ها
  تنظیم کردن میز پرداخت

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

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

  دستگاه ویدئو پروژکتور
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دانش افزايي

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

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

فرش استفاده می شود. 

فعالیت های یادگیری ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 
نمایش عکس

دقت و توجه
مشاهده 

یادداشت برداری
تمرین و ممارست 

پاسخ و پرسش



جلسات آموزشی
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خود ارزیابي هنرجو123عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو123عناوین شایستگي ها
  آماده کردن دستگاه پرداخت

  نصب کردن تیغه مناسب بر روی دستگاه
  آماده کردن میز پرداخت

پهن کردن فرش بر روی میز پرداخت
  

  

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

قبل  فرش  در  لول شدگی  ایراد  برطرف کردن 
پرداخت   از 

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

  وصل کردن فرش به وسیلة گیرة فلزی

  تشخیص صحیح خواب اصلی و فرعی فرش
  
  

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

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

ارزشیابی
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ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

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

نایکنواختی تراکم فرش 
آماده سازی دستگاه پرداخت و ماکو 

مراحل پرداخت نهایی فرش 
قشو زنی و تشریح آن 

دستگاه پرداخت و ماکو 
قشو 

ماسک 
لباس کار 

جلسة شانزدهمپودمان3

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

ندارد

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

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

 قشو کشیدن

فعالیت های یادگیری ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی 
توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

مشاهده و دقت 
یادداشت برداری 

تمرین و ممارست 
پاسخ و پرسش 



جلسات آموزشی
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ایمنی و 
بهداشت

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

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

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

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

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

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

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

دانش افزايي
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خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی هانوع شایستگی
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   مسئولیت پذیری 

   درستکاری و کسب روزی حالل 
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خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

تشریح تشخیص عیوب بافتی فرش از 
   طریق مشاهده و لمس

یافتن عیوب بافتی فرش و تعیین میزان 
   پرداخت هر قسمت

   به کارگیری و کنترل ماکوی پرداخت 

اره کشی کردن فرش

قشو کشیدن

   
کار

ی 
ها

ص 
اخ

ش

   تشخیص صحیح عیوب فرش

   تشخیص قسمت های مورد نیاز برای اره کشی

حصول اطمینان از میزان پرداخت پرز 
   فرش توسط ماکو

   

   

   

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

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

ارزشیابی



جلسات آموزشی
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پودمان 3 جلسة هفدهم

ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

موگیری و تشریح آن 
آماده سازی دستگاه برای موگیری 

نکات و اصول مهم در پرداخت نهایی 

قیچی پرداخت 
ماسک 

لباس کار 

ندارد

  موگیری قالی

فعالیت های یادگیری ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

یادآوری نکات ایمنی 

مشاهده
دقت و توجه 

تکرارـ تمرین و ممارست 
پاسخ و پرسش

یادداشت برداری 

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

و سپس با دست مقابل حرکت را انجام دهید

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی
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خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی هانوع شایستگی
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    مسئولیت پذیری 

   درستکاری و کسب روزی حالل 
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خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

   آماده کردن دستگاه برای موگیری

بر  ماکو  قراردادن  و  دستگاه  کردن  روشن 
فرش روی 

   

   موگیری فرش

   
کار

ی 
ها

ص 
اخ

ش

   نصب تیغة مناسب برای موگیری فرش

   تنظیم فاصله مناسب تیغه و پرزهای فرش

   

   

   

   

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

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

	

ارزشیابی
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

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

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

 کمک تکنسین حرفه  کد حرفه 
L2 سطح صالحیت کارگاه فرش بافی

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

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

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

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

 دستگاه تهویه 
 دستگاه پرداخت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ابزار ارزشیابي:
مشاهده ـ لمس ـ لیست وارسی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ف
شرایط عملکردمرا حل کارردی

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

نم

آماده سازی دستگاه  پرداخت1

سالن با کف موزاییک )حدود 30مترمربع( 
دستگاه تهویه

نور کافی
دستگاه پرداخت 

دستگاه تیز کردن تیغ
جعبه ابزار

زمان 15 دقیقه

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

2آماده سازی دستگاه پرداختدر حد انتظار

پایین تر از حد 
انتظار

51 درصد عدم دقت در تنظیم دستگاه

پهن کردن فرش ها روی میز کار2

سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( 
دستگاه تهویه 

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

1 قطعه فرش
زمان 5 دقیقه

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

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

انتظار
10 درصد عدم دقت در پهن کردن فرش 

1در جهت مناسب

موگیری نهایی3

سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( 
دستگاه تهویه 

نور کافی
دستگاه پرداخت 

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

جعبه ابزار
1 متر مربع فرش
زمان 10 دقیقه

3باالتر از حد انتظار
2موگیری نهایی صحیحدر حد انتظار

پایین تر از حد 
انتظار

روی  افتادن  خط  و  دقت  عدم  درصد   5
فرش 1سطح 

4
3

2
1

ت
اش

هد
و ب

ی 
من

، ای
نی

ر ف
غی

ی 
ها

ی 
تگ

س
شای

ش
گر

و ن
ی 

یط
مح

ت 
س

 زی
ت

ها
وج

ت

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

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

محافظ صوت.رعایت ارگونومی 
صحیح ایستادن

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

مختلف آماده می شوند

قابل قبول

غیر قابل قبول

2توجه به همه موارد

ارزشیابي کار )شایستگی انجام کار(
 بلی
 خیر

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

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

ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

دارکشی و تعریف آن 
دالیل ایجاد کجی در فرش 

انواع کجی در فرش 
انواع دارکشی 

میخ 
سوزن در سایز های مختلف )متناسب با فرش(

چکش
نخ تراز 

  استفاده از ویدئو پروژکتور  
  لوح فشرده عکس

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

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

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

  تشریح کوبیدن صحیح میخ

فعالیت های یادگیری ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

توضیح و تشریح 
نمایش عکس

پرسش و پاسخ 

یادداشت برداری
دقت و توجه 

مشاهده 
پاسخ و پرسش

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی



92

خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی هانوع شایستگی

ی، 
رفن

غی
ی 

ها
ی 

تگ
س

شای
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اش
هد

و ب
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من
ای

طی
حی

ت م
س

 زی
ت

ها
وج

    مسئولیت پذیری ت

   درستکاری و کسب روزی حالل 

   
   
   

نی
ی ف

ها
ی 

تگ
س

شای

ار ک
د 

این
فر

خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

   چیدمان فرش ها متناسب با فضای کارگاه

   اندازه گیری ابعاد فرش

نصب موقت یک طرف فرش بر روی کف چوبی 
کارگاه

   

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

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

   کوبیدن صحیح میخ

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

   تشخیص کجی در ابعاد فرش

   فراهم کردن ابزار و وسایل مورد نیاز دارکشی

   گونیا کردن فرش بر روی زمین

   کوبیدن میخ بر روی فرش با کشش مناسب کجی

   
   

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

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

ارزشیابی

دانش افزايي
ندارد
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فصل 4 جلسة نوزدهم

دانش افزايي

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

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

نخ تراز
سوزن 
متر 
میخ 

دستگاه دارکشی لوالیی
اتو بخار 

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

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

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

  یافتن معایب دارکشی سنتی

فعالیت های یادگیری ساخت یافته 
هنرجوهنرآموز

نمایش عکس و فیلم 
امکان بازدید 
نمایش عملی

توضیح و تشریح 

مشاهده 
دقت و توجه 

تکرار 
تمرین و ممارست 
یادداشت برداری
پرسش و پاسخ 

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

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

 استفاده از ماسک و عینک الزامی است. 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی
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خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی هانوع شایستگی
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   مسئولیت پذیری 

   درستکاری و کسب روزی حالل 
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خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

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

   

کوبیدن صحیح میخ بر اساس مقدار و محل کج 
بودن فرش

   

برای  لوالیی  دارکشی  دستگاه  با  کردن  کار 
فرش ابعاد  تصحیح 

   

یافتن معایب دارکشی سنتی

   

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

نصب صحیح فرش بر روی تخته لوالیی متحرك 
با میخ

   

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

   

   

   

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

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

ارزشیابی
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ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

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

دارکشی پرسی مراحل کار و ابزار مورد نیاز آن 

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

سطل
لباس کار 

دستگاه پرسی 
اتو بخار 

پودمان 4 جلسة بیستم

ندارد

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

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

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

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

فعالیت های یادگیری ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

توضیح و تشریح 
نمایش

انجام عملی
پرسش و پاسخ 

مشاهده 
یادداشت برداری 
پاسخ و پرسش 
تمرین و تکرار 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی
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دانش افزايي

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

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

صاف شود.

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

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

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

   مدیریت مواد و تجهیزات
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خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

   آماده کردن مواد تثبیت کننده
   استفاده از مواد تثبیت کننده

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

   

کار کردن با دستگاه دارکشی پرسی برای 
تصحیح ابعاد فرش

افشان کردن مواد تثبیت کننده بر سطح فرش

   
کار

ام 
نج

ی ا
ها

ص 
اخ

ش

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

   درصد صحیح مواد محلول تثبیت کننده
   
   

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

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

ارزشیابی
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

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

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

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

G4گروه کاریتکمیل فرشوظیفه: 07کد وظیفه 

آگاهی، پایهسطح شایستگی دارکشی فرشکار:07010کد کار

1ـ شرایط انجام کار:
 فضای کارگاهی با کف چوبی

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

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

 میخ ـ چکش ـ میخ کش

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

ویژگی ها خصوصیات 

برابر بودن اندازه طول ها و عرض ها گونیا شدن فرش 

مناسب بودن میزان مواد تثبیت کننده مصرفی سفت نشدن ابریشم 

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

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

پاشیدن یکنواخت سریشم به پشت فرش عدم لک شدن پشت فرش 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 پرداخت نهایی فرش )0709(



جلسات آموزشی
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

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

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

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

G4گروه  ارزشیابی کارتکمیل فرشوظیفه: 07کد وظیفه 

آگاهی، پایهسطح شایستگی دارکشی فرشکار:07010کد کار

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

رهنمره دهی(
نم

پهن و ثابت کردن فرش1
فضای کارگاهی با کف چوبی

دستگاه تهویه 
نور مناسب

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

ابعاد فرش ها
3

2پهن و ثابت کردن فرشدر حد انتظار

پایین تر از حد 
انتظار

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

گونیا کردن فرش2

فضای کارگاهی با کف چوبی
دستگاه تهویه 

نور مناسب
نخ

متر

3ـباالتر از حد انتظار

2گونیا کردن فرشدر حد انتظار

پایین تر از حد 
انتظار

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

کشیدن و تصحیح کردن ابعاد فرش 3
با روش مورد نیاز

فضای کارگاهی با کف چوبی
دستگاه تهویه 

نور مناسب
چنگک فرش کشی

دستگاه دارکشی لوالیی
دستگاه دارکشی پرسی

میخ
چکش

میخ کش

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

گونیا کردن
3

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

پایین تر از حد 
انتظار

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

تثبیت کردن اندازه فرش4

فضای کارگاهی با کف چوبی
دستگاه تهویه 

تأسیسات گرمایشی 
نور مناسب

دستگاه بن ماری کردن سریشم
پمپ و نازل برای پاشیدن سریشم

سریشم و کتیرا

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

اطمینان ازکافی بودن میزان مواد
3

2تثبیت کردن اندازه فرشدر حد انتظار

پایین تر از حد 
انتظار

10 درصد عدم رعایت روش صحیح 
1پاشیدن مواد پشت فرش
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ها
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ش
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و ن

ی 
یط

مح
ت 

س
سطح 1ـ مسئولیت پذیری)N72(زی

)N72(سطح2 ـ مسئولیت پذیری
ماسک کاغذی

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

قابل قبول

غیر قابل قبول

2توجه به همه موارد

ارزشیابي کار )شایستگی انجام کار(
 بلی

 خیر

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

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



1۰۰

ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

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

مراحل دو گره زنی 

نخ دو گره 
قیچی

جلسة بیست و يکمپودمان 5 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

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

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

  آماده کردن نخ دوگره 
  دو گره زدن

فعالیت های یادگیری ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس
نمایش عملی

توضیح و تشریح 
پرسش وپاسخ 

دیدن
دقت و توجه 

یادداشت برداری 
تقلید و تکرار

تمرین و ممارست 
پرسش و پاسخ 



جلسات آموزشی

1۰1

دانش افزايي

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

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

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

دو گره زنی بسیار کند می شود.

پرسش و 
پاسخ



1۰2

خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی هانوع شایستگی

ی، 
 فن
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تگ
س
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   مسئولیت پذیری 

   مدیریت زمان 

   

   

   

نی
ی ف

ها
ی 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

   پهن کردن فرش بر روی زمین

   آماده کردن نخ دوگره

   دوگره زنی

   

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

صاف کردن لبه های فرش قبل از 
   دوگره زنی

کوتاه کردن ریشه های بلند و اضافی 
   فرش

قرار دادن فرش برروی پشت آن جهت 
   دوگره زنی

   

   

   

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

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

ارزشیابی



جلسات آموزشی

1۰3

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

پودمان 5  جلسة بیست و دوم

ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

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

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

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

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

  دو گره زدن

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس
نمایش عملی

توضیح و تشریح 

دیدن
دقت و توجه 
تقلید و تکرار

تمرین و ممارست 
پاسخ و پرسش



1۰4

دانش افزايي

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

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

که جنس آنها از ابریشم مصنوعي است استفاده مي شود.

پرسش و 
پاسخ



جلسات آموزشی

1۰5

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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    مسئولیت پذیری 

    مدیریت زمان
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خودارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    قرار دادن فرش بر روي پشت آن جهت دو گره زني

   صاف کردن لبه هاي فرش قبل از دو گره زني

   کوتاه کردن ریشه هاي بلند و اضافي فرش

دو گره زنی

 

   

    

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

   به کارگیری نخ مناسب دو گره زنی

   دسته بندی درست تعداد چله ها برای دو گره زنی

   

   

   

    

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

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

ارزشیابی



1۰6

ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

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

نخ تراز 
خامه های رنگی متناسب با نوع کار 

سوزن شیرازه دوزی 
قیچی
فندك

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

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

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

  پیچیدن انواع شیرازه منفصل به تناسب نوع فرش

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی 
نمایش عکس 

تشریح و توضیح 
پرسش و پاسخ 

مشاهده 
دقت و توجه 

تمرین و ممارست 
یادداشت برداری 
پاسخ و پرسش 

جلسة بیست و سومپودمان 5 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

دانش افزايي
ندارد



جلسات آموزشی

1۰7

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    آشنایي با انواع شیرازه منفصل

   آشنایي با ابزار و مواد شیرازه منفصل

   روش دوختن شیرازه منفصل )ساده(

روش پیچیدن شیرازه منفصل

 

   

    

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

   مشخص کردن قسمت هاي آسیب دیده فرش

   انتخاب نخ و سوزن مناسب جهت شیرازه دوزي

   انتخاب نوع شیرازه دوزي متناسب با نوع فرش

   

   

    

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

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

ارزشیابی



1۰8

ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

شیرازه پیچی منفصل)ساده(
مراحل شیرازه پیچی

نخ تراز 
خامه های رنگی 

سوزن 
قیچی

جلسة بیست و چهارمپودمان 5 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

دانش افزايي

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

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

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

  پیچیدن شیرازه ساده به تناسب نوع فرش

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس
نمایش عملی 
پرسش و پاسخ 
توضیح و تشریح

مشاهده 
دقت و توجه 

تمرین وممارست 
پاسخ و پرسش 

ندارد



جلسات آموزشی

1۰9

ارزشیابی

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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فر

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    تشریح انواع شیرازه منفصل

   تشریح انواع ابزار مصرفي در شیرازه زني

   آماده کردن فرش جهت شیرازه  دوزي

آماده کردن فرش جهت شیرازه پیچي

 

   

    

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

   پهن کردن فرش به سمت پشت آن

   قیچي کردن چند رج از فرش به منظور صاف کردن آن

   انجام عملیات موگیري در فرش هاي تخت باف

   انتخاب نخ و سوزن مناسب جهت شیرازه پیچي

    دوختن شیرازه متناسب با نوع فرش

    

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

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

تشریح شیرازه پیچی منفصل )دو رنگ(
مو گیری کردن

مراحل کار شیرازه پیچی

خامه های رنگی
نخ تراز 
سوزن 
قیچی

جلسة بیست و پنجمپودمان 5 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

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

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

  پیچیدن انواع شیرازه به تناسب نوع فرش
  موگیري شیرازه

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس
نمایش عملی 

توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

دیدن
دقت و توجه 

تکرار 
تمرین و ممارست 

پاسخ و پرسش

دانش افزايي

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



جلسات آموزشی
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي

یر 
ي غ

ها
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ت ، 
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هد
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فن
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 زی
ت
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    مسئولیت پذیری ت

    مدیریت زمان
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ها
ي 

تگ
س

شای

ار ک
د 

این
فر

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    آشنایي با شیرازه زدن دو رنگ

   شیرازه زدن دو رنگ

   انجام موگیري

 
   

    

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

   آماده کردن صحیح نخ دو رنگ جهت شیرازه پیچي

   انتخاب روش مناسب شیرازه پیچي دو رنگ

   انتخاب رنگ مناسب نخ جهت شیرازه پیچي دو رنگ

   

   

    

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

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

ارزشیابی
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ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

تشریح شیرازه پیچی متخاصم 
موگیری کردن و سر صافی 

مراحل کار شیرازه پیچی متخاصم 

قیچی
سوزن

نخ تراز 
خامه های رنگی

جلسة بیست و ششمپودمان 5 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

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

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

  پیچیدن انواع شیرازه به تناسب نوع فرش

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس
نمایش عملی 

توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

دیدن
دقت و توجه  

تمرین و ممارست 
یادداشت برداری
پاسخ و پرسش



جلسات آموزشی

113

دانش افزايي

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

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

پرسش و 
پاسخ

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

    آشنایي با شیرازه زدن متخاصم یا جناقي

   انجام شیرازه زدن متخاصم یا جناقي

   انجام موگیري و صاف کردن کنار فرش

 

   

    

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

   انتخاب نخ دو رنگ جهت شیرازه پیچي

شیرازه  شروع  مناسب جهت  جاي  کردن  مشخص 
رنگ دو     پیچي 

   انجام موگیري در تمام مراحل شیرازه پیچي

   رعایت کردن فاصله مناسب شیرازه پیچي تا آخرین مرحله

   

    

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

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

ارزشیابی



جلسات آموزشی
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ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

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

نخ تراز 
نخ خامه های رنگی

قیچی
نخ سوزن دوزی 

پودمان 5  جلسة بیست و هفتم

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

حرفه ای همان مناطق بیابند.

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

دانش افزايي

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس 

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

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس
نمایش عملی 

توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

دیدن
دقت و توجه  
تمرین و تکرار
پاسخ و پرسش

پرسش و 
پاسخ



116

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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    مدیریت زمان
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    آشنایي با شیرازه دوختني پیچیدني

   انجام شیرازه دوختني پیچیدني

   انجام سرصافي و موگیري

 

   

    

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

   صاف کردن لبه فرش با قیچي

   انجام موگیري قبل از شروع شیرازه پیچي

   آماده کردن نخ دوال تاب

   رعایت فاصله مناسب از لبه فرش براي شروع کار

   رعایت کردن میزان شلي یا سفتي نخ در تمام مراحل

    

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

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

ارزشیابی



جلسات آموزشی
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ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

شیرازه پیچیدنی دوختنی )قیطانی (
و مراحل کار آن 

سر نخ زني  و سرصافی لبه قالی 
پیچیدن شیرازه 
دوختن شیرازه 

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

قیچی
میخ 

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

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

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

  پیچیدن انواع شیرازه به تناسب نوع فرش

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس
نمایش عملی

توضیح و تشریح
پرسش و پاسخ 

مشاهده 
دقت و توجه 

تمرین و ممارست 
پاسخ و پرسش 
تقلید و تکرار 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

دانش افزايي

پودمان 5  جلسة بیست و هشتم

ندارد
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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    مسئولیت پذیری 

    درستکاری و کسب روزی حالل

    مدیریت زمان
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    آشنایي با شیرازه پیچي دوختني )قیطاني(

   انجام شیرازه زني

   آشنایي با سرنخ زني و سرصافي

 

   

    

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

   آماده کردن قیطان مناسب

توجه به میزان ضخامت مورد نیاز و مناسب براي 
   شیرازه

   آماده کردن نخ دو ال تاب

   

   

    

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

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

ارزشیابی
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119

ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

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

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

روش های پیشگیری از ایجاد سر نخ 
سر صافی 

قیچی پرداخت 
درفش 
ماژیک 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

پودمان 5  جلسة بیست و نهم

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

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

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

  صاف کردن چله های فرش و برش یک اندازه آنها

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش تصویر 
نمایش عملی 

توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

دیدن و توجه کردن 
تقلید و تکرار 

تمرین و ممارست 
پاسخ و پرسش 



12۰

دانش افزايي

ارگونومی: اصول صحیح نشستن در حین کار رعایت شود.

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

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

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

پرسش و 
پاسخ
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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    مسئولیت پذیری 

    درستکاری
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

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

   هم اندازه کردن چله های فرش

   زدن انواع سرنخ

صاف کردن چله های فرش و برش یک اندازه آنها

 

   

    

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

   پهن کردن فرش از سمت روي آن

   نگه داشتن سرنخ با نوك قیچي

   آسیب وارد نکردن به پرزهاي سالم فرش

   قیچي کردن سرنخ 

   استفاده صحیح از درفش براي سرنخ زني

    

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

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

ارزشیابی



122

ابزار و تجهیزات مورد نیازعناوین درس

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

روش کار و مراحل چرم دوزی 

چرم آماده نواری
سوزن چرم دوزی 

نخ چرم دوزی 

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

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

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

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

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

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس 
نمایش عملی 

توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

یادآوری نکات ایمنی 

مشاهده 
دقت و توجه 

تمرین و ممارست 
تقلید و تکرار 

پاسخ و پرسش 

جلسة سی امپودمان 5 

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

دانش افزايي
ندارد



جلسات آموزشی

123

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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    مسئولیت پذیری 

    درستکاری و کسب روزی حالل

    مدیریت زمان
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ي 
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شای
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د 
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    شرح انواع دوخت چرم )زیگزاگیـ  لوزیـ  شترگلو(

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

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

 

   

    

کار
ي 
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ص 

اخ
ش

   آماده کردن میزان مناسب چرم و مقوا براي دوخت

   انتخاب نوع مناسب چرم دوزي متناسب با فرش

   

   

   

    

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

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

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

 نور مناسب ـ قیچی                                                   
 برس ـ سوزن ـ درفش ـ گزن                                              

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

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

چرم دوزیشیرازه زنیدو گره زنینوع فرش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 سوزن )چرم دوزی ـ شیرازه زنی(
 درفش ـ گزن

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

 دفترچه برای ثبت مشخصات و شماره فرش

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

 دارکشی فرش )07010(

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

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

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

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

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

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

چرم در مدت زمان 15دقیقه

G5گروه کاریوظیفه: تکمیل فرش 07کد وظیفه 

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

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

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

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

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

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

زمان 15دقیقه

G5گروه ارزشیابی کاروظیفه: تکمیل فرش 07کد وظیفه 

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

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

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

نم

دو گره زنی1

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

نور مناسب 
نخ دوگره ـ ابریشم ـ جعبه ابزار

1 متر مربع فرش ـ 10 دقیقه زمان

باالتر از حد 
انتظار

حد  از  بیشتر  ظرافت  با  زدن  گره  دو 
3استاندارد

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

حد  از  کمتر  ظرافت  با  زدن  دوگره 
1استاندارد

2
شیرازه پیچی 

  و
شیرازه دوزی

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

نور مناسب                                                                                               
سوزن ـ پشم شیرازه ـ جعبه ابزار ـ قیچی        

1 متر مربع فرش ـ 15 دقیقه زمان

باالتر از حد 
انتظار

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

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

پایین تر از 
حد انتظار

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

3
سرنخ زنی

و
سرصافی

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

نور مناسب 
قیچیـ  برسـ  درفش گزن جعبه ابزارـ  1 متر 

مربع فرش ـ 10 دقیقه زمان

باالتر از حد 
انتظار

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

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

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

چرم دوزی4

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

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

متر مربع فرش ـ 5 دقیقه زمان

باالتر از حد 
انتظار

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

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

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

ی، 
 فن
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ت 

س
زی

)N73( درستکاری
)N72(مسئولیت پذیری

قرار دادن ابزارهای تیز در جعبه 
مخصوص

رعایت ارگونومی صحیح نشستن
دقت کافی هنگام استفاده از ابزار

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

کارخانه خارج می شود.

قابل قبول

غیر قابل 
قبول

2توجه به همه موارد

ارزشیابی کار )شایستگی انجام کار(
 بلی
 خیر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فهرست منابع
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