
 

 

  

 ریزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

  ریزي درسی دفتر پژوهش، طرح و برنامه

 

 استاندارد آموزش شغل 
 

 ) فرشینه ( قالی شبه بافنده

 گروه شغلی      

 ) بافت ( دستی صنایع

 کد ملی آموزش شغل 

1 0 0 0 1 3 0 5 7 0 2 8 1 3 7 

شناسه  نسخه

 شایستگی

سطح  شناسه گروه شناسه شغل

 مهارت
Isco-08 
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  نامه هاي درسيدفتر طرح و بر نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :
   7927-77-192-2 :شغل كد ملي شناسایي آموزش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 37 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 1، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شماليخیابان آزادي   ،تهران 

 11311211 - 11713317تلفن                                                     11311227   دورنگار    

 Daftar_tarh@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 

 :سیون تخصصي برنامه ریزي درسي اعضاء كمی

 علي موسوي مدیر كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي -

 رامک فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي -

 صدیقه رضاخواه رییس گروه صنایع دستي و هنر -

 نسرین كارداني اصفهاني-

   كوشایي فرد هراز-

 

 :  رد آموزش شغلحوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوین استاندا 

-  

-  

 فرآیند اصالح و بازنگري :  

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان سمنان -

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان -

 

كلیه حقوق مادي و معنوي این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه اي   

 ز آن موجب پیگرد قانوني است .كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي ا
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 شایستگي           تهیه كنندگان استاندارد آموزش  شغل

 نام و نام خانوادگي ردیف

آخرین 

مدرك 

 تحصیلي

 شغل و سمت رشته تحصیلي
ه كار سابق

 مرتبط
 آدرس،تلفن و ایمیل

 20 بافنده شبه قالی هنرمند  تجربی  دیپلم شاهروشپروین  1

  تلفن ثابت:
 تلفن همراه:

 ایمیل:
 آدرس:

 فوق دیپلم سیده معصومه معروفی 2
ایمنی وبهداشت در 

 واحدهای  صنفی
مربی صنایع دستی 

 حرفه ای کز فنی ومر
11 

 02222020120تلفن ثابت:
 02122212210تلفن همراه:

 ایمیل:
آدرس:مر کزفنی وحر فه ای خوا هران مهدی 

 شهر

 طراحی دوخت لمفوق دیپ لبی  دارا بیصفیه طا 2
مربی صنا یع دستی 

 کز فنی وحر فه ایمر
11 

 02222411201تلفن ثابت:
 02122224220تلفن همراه:

 ایمیل:
 آدرس:مرکز فنی وحرفه ای خوا هران سمنان

 علوم قرآنی لیسانس فا طمه نساء سلمانیان 4
 مربی صداوسیمای مرکز

 سمنان
10 

 02222004222تلفن ثابت:
 02224141102تلفن همراه:

 ایمیل:
 آدرس:شهمیرزاد

 10 آزاد تکنیسین اتاق عمل فوق دیپلم سید فاطمه علوی 1

 0222200022تلفن ثابت:
 02124221211تلفن همراه:

 ایمیل:
 آدرس:شهمیرزاد

 20 بافنده شبه قالی هنرمند  اقتصاد  دیپلم یمانیفاطمه  0

  تلفن ثابت:
 تلفن همراه:

 ایمیل:

1 
کاردانی نسرین 

 اصفهانی
 و دوخت حی طرا لیسانس

کمیته تخصصی عضو 
 گروه

11 

  تلفن ثابت:
 تلفن همراه:

 ایمیل:
 آدرس:

 22 ریس گروه  شیمی لیسانس صدیقه رضاخواه 2

 00102200 تلفن ثابت:
 تلفن همراه:

 ایمیل:
 آدرس:
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 :شغل زشموآ اردستاندا منا

 (فرشینهشبه قالي)بافنده 

 :شغل زشموآ اردستاندا حشر

بکارگیری فنون ) بافت ( و شامل شایستگي هایي چون شغلي است زیرمجموعه صنایع دستي ) فرشینه ( شبه قالي بافنده 

تهیه   بافت وگره زدن ریون وکانوا  به قالیبافت ش  تشخیص طرح نقوش شبه قالی وانتقال آن به زمینه  مقدماتی دوخت

 بسته بندی بازاریابی وفروش محصوالت  ها شستشو وصاف کردن ونگهداری از دوخت  یک قطعه شبه قالی )پروژه نهایی(

 می باشد و با مشاغل بافته ها و صنایع دستی و فروشگاه های فرش و زیرانداز در ارتباط می باشد .

 : ورودي زمورآكا يها یژگيو

 ( راهنمایياول متوسطه ) پایان دوره پایان دوره ت : تحصیالان قل میزاحد

 سالمت كامل جسمي وذهنينایي جسمي : اقل تواحد

 -ارد : ستانداین ز اپیش نیاي هارت مها

 : زشموآ دوره لطو

 ساعت   297:             زش مول دوره آطو

 ساعت    13       ي :نظرزش مون آمای ز

 ساعت   213      : عملي زشمون آمای ز

 ساعت       -       :         رورزيكان ماز -

 ساعت       -      :     عمليوژه پرن ماز -

 ( صددر به)  شیابيارز يبند جهدبو

 % 17ي : نظرن موآز -

 % 17عملي :ن موآز -

 %21اي :حرفه ق خالا -

 :نمربیا اي حرفه يها صالحیت

 سال سابقه 1فوق دیپلم صنایع دستي با

 سال سابقه كار مفید 1ادیپلم ب
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 ( :  صطالحيا)  اردستاندا قیقد تعریف ٭

روي گوني پشم  كرك  از جنس كاموا هاي الوان  سوزن مخصوص ونخ بوسیله (دوختن طرح فرشینهشبه قالي)بافنده 

 آورد .  نمایي از فرش را به وجود مي هاي درشت بافت این دوخت در پایان با پرزهاي كوتاه و بلند  پارچه و

 

 

 

 ( : جهاني مشابه تصطالحاا و)  اردستاندا نگلیسيا حصطالا ٭

quasi-carpet 

 

 

 

 

 

 

 :  اردستاندا ینا با مرتبط يها شتهر و هااردستاندا ترین مهم ٭

 خیام دوزي

 لن دوزيوبگ

 

 

 

 

 : ركا سختي سطح و شناسي سیبآ جهت از شغلي اردستاندا هجایگا ٭

 ...................................... مرجع و سند طبق   سیبآ كم و ديعا مشاغل وجز:  لفا

 ...................................... مرجع و سند طبق    سخت نسبتاً مشاغل وجز:  ب

 ...................................... مرجع و سند طبق   آور نیاز و سخت مشاغل وجز:  ج

  ركا توزار از مستعالا به زنیا:  د
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 شغل زشموآ اردستاندا

  ها شایستگی 

 عناوین ردیف

 مقدماتی دوختبکارگیری فنون  2

 تشخیص طرح نقوش شبه قالی وانتقال آن به زمینه 1

 بافت شبه قالی 9

 وانبافت وگره زدن ریون وکا 1

 تهیه یک قطعه شبه قالی )پروژه نهایی( 7

 ها تتشو وصاف کردن ونگهداری از دوخسش 1

 بسته بندی بازاریابی وفروش محصوالت 7
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  زشموآ اردستاندا

 زشموآ تحلیل يبرگه -

 عنوان:  

 بكارگیري فنون مقدماتي دوخت

  زمان آموزش

 جمع عملي نظري

0 2 2 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محیطي مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 آموزشيمصرفي و منابع 

 دانش: 

شناخت انواع پارچه  پارچه، های گونی و توصیف ویژگی -

و گونی،تاریخچه دوخت،استقراردوخت، شناخت)شناخت 

انواع سوزن، نخ(نقوش سنتی ومدرن                                                   

 انواع نقوش   -

اشکال هندسی ، منظم ودقیق،ترنج، جانوری ، بیضی،  -

                                      مدانی، فرش، گل وبوته، شاه عباسییره، قلدا

 

 

2 

 

 

2 

2 

  

 

 

 

 

پارچه                                               -

گونی                                           -

انواع سوزن مخصوص                                 -

)خودکار(                           ابزاراثرگذار-

میزکار                                                  -

دفتریادداشت                                        -

کاغذطراحی                                        -

                   خط کش وسانتی متر                                             -

 مهارت:

 آماده کردن طرح

  

2 

 

 نگرش:

 تحول درابزارمصرفی با هدف بهبوددرکیفیت دوخت وسرعت عمل

 ایمنی و  بهداشت:

 بهداشت فردی)استفاده از دستکش وماسک(

 توجهات زیست محیطی:

 استفاده از گونی بال استفاده جهت دوختن )بازیافت(         
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 زشموآ اردستاندا

 زشموآ تحلیل يبرگه -

 عنوان:  

 وانتقال آن به زمینه نقوش شبه قالي بكارگیري

  زمان آموزش

 جمع عملي نظري

4 2 12 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محیطي مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش: 

            مبانی طراحی                     -

طرحهای شبه قالی وکاربردآن                                                -

کاربرد گرد زغال وگچ)روش گرته زنی(                             -

                            ، ماژیک وخودکار       HBکاربن خیاطی، مداد  -

 انتقال طرح روی زمینه روش -

 ر کشی و نقش اندازیروش کاد-

 

1 

1/0 

1/0 

1/0 

1/0 

1 

 کاربن خیاطی                            

گچ وزغال                                                               

مدادطراحی                                                                    

                                     وپارچه مصرفی            یگون

             میز کار                                                          

 مهارت:

 کشی جهت پیاده کردن نقوش مورد نظر دراجرای کا-

                                                                                                                استفاده از انواع گونی وپارچه)زمینه کار(                                                -

  

0 

2 

 

 نگرش:

 رعایت اخالق حرفه ای -

 کنترل کیفیت طراحی -

 تحول در روش پیاده کردن طرح -

 

 ایمنی و  بهداشت:

 بهداشت فردی ورعایت نکات ایمنی وبهداشتی

 توجهات زیست محیطی:

 عدم آلودگی محیط زیست
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 زشموآ اردستاندا

 زشموآ تحلیل يبرگه -

  زمان آموزش بافت شبه قاليعنوان:  

 جمع عملي نظري

1 21 20 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محیطي مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش: 

خت بافتهاوپرزهای بلند وکوتاه                                                شنا  -

ها در بافت شبه قالی                                                                       تفکیک رنگ  -

        چسب زدن پشت کار                                                              -

دوردوزی                                                                                                          -

                                                                          ریشه زدن                                                                                                                      -

 

1 

1 

1 

1 

1 

قیچی                                                 

سوزن مخصوص ،سوزن                                   

کانوا بهاران ،الدن                              

                            خط کش                     

میز کار                                           

دفتر یادداشت                                                             

کاربن                                                                                               

                                                        زغال 

ماژیک                                                          

 چسب آهن 

 مهارت:

 توسط سوزن مخصوص و سادهبافتن شبه قالی باپرزکوتاه وبلند 

 چسب زدن پشت کار 

 دوردوزی 

 ریشه زدن 

 آبدوخت یک نمونه پروژه پرنده در 

  

2 

1 

1 

1 

20 

 

 نگرش:

 معرفی وبکارگیری بافت شبه قالی

 ایمنی و  بهداشت:

 مراقبت از دست 

 رعایت نکات ایمنی وبهداشتی

 توجهات زیست محیطی: 

 مواد زایدجدا سازی گونی از 
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 زشموآ اردستاندا

 زشموآ تحلیل يبرگه -

 عنوان:  

 ریون بافت وگره زدن شبه قالي بااستفاده از پارچه

  زمان آموزش

 جمع عملي نظري

4 22 21 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محیطي مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش: 

نظر                                                                 مورد تور شناخت پارچه مورد استفاده  و-

گره زدن                                                                                         -

 دوردوزی وریشه زدن -

 

1 

2 

1 

پارچه ریون در رنگهای   

 مختلف  

تور مناسب                                                         

                         قیچی                               

سوزن                                                               

کانوا                                                                 

دفترچه یادداشت                                                 

 چسب آهن

 مهارت:

 دوخت دو رو -

                            گره زدن                                                  -

 دوردوزی وریشه زدن   -

                                          بافت یک نمونه ماهی یا نهنگ -

  

1 

1 

1 

20 

 

 نگرش:

 استفاده از اضافات پارچه های ریون    

 تقویت ابتکارعمل   

 و  بهداشت: ایمنی

 رعایت موارد ایمنی کارگاهی

 توجهات زیست محیطی:

 جداسازی قطعات از اضافات پارچه
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 زشموآ اردستاندا

 زشموآ تحلیل يبرگه -

  زمان آموزش (فرشینه مسطحتهیه یک قطعه شبه قالي )عنوان:  

 جمع عملي نظري

2 21 21 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمني

 ت محیطي مرتبطتوجهات زیس

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش: 

 مفهوم فرشینه مسطح

 وسایل مورد نظر برای پروژه                            و استفاده از ابزار

 ویژگی های کار مسطح

 

1 

1 

1 

قیچی                                                    

                                 سوزن مخصوص ،سوزن  

 کانوا بهاران ،الدن

خط کش                                                 

میز کار                                           

دفتر یادداشت                                                             

                                                                         کاربن                      

زغال                                                         

ماژیک                                                          

 چسب آهن         

 انواع طرح

                                                            

 مهارت:

 مقوا و ... (  دوخت مسطح با ابزار ) خط کش -

 دوخت مسطح بدون ابزار ) شمارشی و مدرج (-

 برجسته  دوخت یک نمونه کیف با اجرای چهار نمونه میل -

 مدرج و مسطح با ابزار  حلقوی 

  

2 

2 

20 

 

                                                                                                   نگرش                                    

 رعایت اخالق حرفه ای-

 دقت در کار-

 کنترل کیفیت دوخت و بافت شبه قالی-

 ایمنی و  بهداشت:

 رعایت موارد ایمنی کارگاهی-

 توجهات زیست محیطی:

 پارچه ،جدا سازی گونی از مواد زاید جداسازی قطعات از اضافات
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 زشموآ اردستاندا

 زشموآ تحلیل يبرگه -

 عنوان:  

 فرشینهتشو  ونگهداري از سش

  زمان آموزش

 جمع عملي نظري

4 10 14 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محیطي مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش: 

استفاده درست از مواد شوینده مناسب کار                                                                               روش 

شستشویی کا باتوجه به ثبات رنگ آن به مواد شیمیایی                                                       روش 

                                                لکه گیری                روش 

 های شستشو روش

 

1 

1 

1 

1 

 

مواد شوینده                                                                       

مواد لکه برمناسب                                                 

                             دستکش                                

 ماسک                                                      

 مهارت:

کار انجام شده                                                                                                  شستشوی

 لکه گیری کردن

 رفوی فرشینه

  

2 

2 

1 

 

 نگرش:

 تمیزی وزیبایی بیشترکار

 ایمنی و  بهداشت:

 از مواد شوینده دوری مواد اشتعال زا

 رعایت بهداشت فردی

 توجهات زیست محیطی:

 نظافت محیط ومکان
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 زشموآ اردستاندا

 زشموآ تحلیل يبرگه -

 عنوان:  

 بسته بندي بازاریابي وفروش محصوالت

  زمان آموزش

 جمع عملي نظري

4 0 10 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محیطي مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش: 

مفهوم بازاریابی                                                                                             

                                                                            روشهای بسته بندی                         

تبلیغات                                                                                                           

طالعات درزمینه نمایشگاهها وعرضه وفروش محصوالت در ا

                                                                                       نمایشگاه ها     

 نحوه ارتباط بامشتری

 

1/0 

1/0 

1 

1 

 

1 

 جزوات بازاریابي   

 مهارت:

  بازاریابی محصوالت                                                                                         

بسته بندی محصوالت                                                                               

انجام تبلیغات)اینترنت، بروشورو................(                                                                       

                                                   شرکت درنمایشگاه                         

 ارتباط بامشتری                                                    

  

2 

1 

1 

1 

1 

 

 نگرش:

 مشتری مداری

 باال بردن سطح کیفی وکمی تولید، فروش محصوالت

 ایمنی و  بهداشت:

 رعایت نکات ایمنی در هنگام جابجایی محصوالت

 توجهات زیست محیطی:

 عدم آلودگی محیط زیست
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 اتتجهیز اردستاندا برگه -

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام ردیف

  7 1*2 كار زمی 2

  27 پشت دار صندلي 1

  2 71*71 میزنور 9

  2 211*71 بردت تخته وای 1

  2 داستاندار انينش شآت كپسول 7

  - ویژه كار فیلم 1

  2 سیستم كامل انهرای 7

  2 استاندارد لبوم نمونه كارهاي قبليآ 7
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 . دشو گرفته نظر در نفر 11 ظرفیت به هگارکا یک ایبر اتتجهیز -:  توجه

 

 مواد اردستاندا برگه -

 اتتوضیح تعداد مشخصات فني و دقیق نام ردیف

  یک متر برنج یا شكراز جنس گوني  گوني 2

  كالف27 بهاران والدن ، یوموش دررنگهاي مختلف وانكا 1

  اضافات ریون پارچه  9

  2 عدد مداد وخودكار 1

  9 شطرنجي یامعمولي كاغذطراحي   7

  1 عدد كاربن 1

  یک قوطي آهن چسب 7

 . دشو گرفته نظر در رنف 11 ظرفیت به هگارکا یک ایبر مواد -:  توجه

 



06 

 

 

 

 برگه استاندارد ابزار -

 

 :  توجه

 .دشو محاسبه نفر سه ازاء به ابزار - 

 

 

 

 (  اردستاندا زشموآ و ینوتد در دهستفاا ردمو) صليا  شيزموآ يها ارفزا منر و منابع -

 

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام ردیف

 گوني بافي 9 عدد سوزن مخصوص 2

  - مختلف طرح مورد نظر 1

  2 عدد خط كش 9

  2 عدد متر 1

  9 عدد قیچي 7

 ناشر یا تولید کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف نرم افزارعنوان منبع یا  ردیف
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