
 

 

 

 ريسي و سنجص مهارت  معاونت پژوهص، برنامه

 ريسي درسي  دفتر پژوهص، طرح و برنامه

 

 شغلاستاندارد آموزش 

( مقدماتي)رفوگر قالي

 گروه ضغلي

 فرش

 كذ ملي آموزش ضغل 

1 0 0 0 6 0 0 9 8 0 2 8 1 3 7 

ضناسه  نسخه

 ضايستگي

سطح  ضناسه گروه ضناسه ضغل

 مهارت
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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 7318-89-026-1كد ملي شناسايي آموزش شغل:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 پالك ، ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شمالي  خيابان آزادي  –تهران 

97 
 66569900 – 9                                                 تلفن    66944117دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 
 
 

اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته صنايع دستي (فرش) : 

 آقايان: رمضاني، فروهر و ملكي
 خانم ها: اعتضاد، منتظري و  قنبر پور

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل:  

- مركز ملي فرش ايران 
-دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

-شركت سهامي فرش ايران 

فرآيند اصالح و بازنگري:  

 مجلس شوراي اسالمي و آئين نامه رياست 21/6/1388 مورخ 28875/265-با توجه به مصوبه شماره 
جمهوري جهت پوشش كليه مشاغل مرتبط با هنر و صنعت فرش دستباف و برخورداري ذيربطان از بيمه 

تأمين اجتماعي و نظر به تفاهم نامه في ما بين سازمان آموزش فني و حرفه اي و مركز ملي فرش ايران مقرر 
شد استانداردهاي موجود بازنگري گردد. 

 



  

 
 
 
 
 
 

  شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  
رد

يف 
نام و نام خانوادگي 

آخرين مدرك 
تحصيلي  

شغل و سمت  رشته تحصيلي 
سابقه كار 

مرتبط 
 ايميل تلفن و، آدرس  

مدرس دانشگاه  فرش هنري 2درجه  رحيم ستاري 1
 هنر و موزه فرش

 021-22251089تلفن ثابت :سال 20
 09127791364تلفن همراه :

ايميل :  
sattarirahim@yahoo.com 

آدرس : تهران- ميرداماد- ميدان محسني- 
 2پاساژ محسني- طبقه 

 
مدرس دانشگاه  مرمت  هنري 2درجه يوسف صمدي بهرامي  2 

هنر و نائب رئيس 
انجمن رفوگران  
و مجموعه دار 

 فرش

 55801017تلفن ثابت : سال 26
 09122759159تلفن همراه : 

ايميل : 
chantecarpet@yahoo.com 

 40آدرس : بازار، سراي بهار، پالك 
 

 فرش  هنري3درجه  عباس فاضلي دانش 3 
 
 

هيأت مديره 
اتحاديه قاليبافان 

تهران 

 تلفن ثابت : سال 24
 09353534744تلفن همراه : 

ايميل:
Abbas.fazeli1390@yahoo.com  
آدرس : تهران- سهروردي شمالي- خيابان 

 2- طبقه 2خشنودي- پالك 
 

ناظر موزه فرش  برق ديپلم عليرضا شادالو  4
رسام عرب زاده -

مربي قالي -
 رفوگري

 22849775تلفن ثابت :سال 20
  09125435442تلفن همراه :

ايميل :  
alirezashadalo@yahoo.com 

آدرس : موزه فرش رسام عرب زاده-پاسداران 
 8بوستان يكم- پالك 

 
 

زبان و ادبيات  ليسانسكوروش انصاري  5
 انگليسي

مسئول گروه بيمه، 
استاندارد و مواد 

اوليه فرش 
 دستباف

 88908875تلفن ثابت : سال 22
 09122363257تلفن همراه : 

ايميل : 
 Absard50@gmail.com 

 مركز ملي فرش –آدرس : وزارت بازرگاني 
 

  
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعاريف :  
استاندارد شغل :  

 مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته 
مي شود. 

استاندارد آموزش :  
نقشه ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  

نام يك شغل :   
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .  

شرح شغل :  
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت ها ، 

شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .  
طول دوره آموزش :  

حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .  
ويژگي كارآموز ورودي :  

حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .  
كارورزي: 

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت 
دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.(مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت 

تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.) 
ارزشيابي :  

كتبي عملي و اخالق ، عملي  بخش ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
حرفه اي خواهد بود .  

صالحيت حرفه اي مربيان :  
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود . 

شايستگي :  
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .  

دانش :  
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي . كه مي تواند شامل علوم پايه (رياضي 

، تكنولوژي و زبان فني باشد .  ، زيست شناسي ) ، شيمي ، فيزيك 
مهارت :  

حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .  
نگرش :  

مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .   
ايمني :  

مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود . 
توجهات زيست محيطي : 

 مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.



  

 
 
 
 
 

 نام استاندارد آموزش شغل : 

رفوگر قالي(مقدماتي) 

 :استاندار د آموزش شغلشرح 

رفوگر قالي (مقدماتي) يكي از مشاغل مربوط به صنايع دستي (فرش) است كه شايستگي هايي از قبيل رعايت ايمني و 

دو گره زني، شيرازه پيچي، چرم انجام بهداشت در محيط كار، آماده سازي ابزار رفوگري، آماده سازي مواد اوليه رفوگري، 

دوزي و سرنخ زني را در بر مي گيرد و در ضمن اين شغل با مشاغلي از قبيل فروشنده مواد اوليه و ابزار قالي، رنگرز 

قاليباف در ارتباط است. و  الياف قالي، پرداخت كار قالي، قاليشوي، داركش قالي، چله كش، چله دوان و نصاب چله

:  وروديويژگي هاي كارآموز 

 ميزان تحصيالت : پايان دوره ابتداييحداقل 

 توانايي جسمي و ذهني : سالمت كامل جسماني و روانيحداقل 

 مهارت هاي پيش نياز  : ندارد

0B :آموزش  دوره طول  

 ساعت 115طول دوره آموزش                    :  

  ساعت 35ـ زمان آموزش نظري               :   

  ساعت 80ـ زمان آموزش عملي                :  

ـ زمان كارورزي                       :          ساعت 

  ـ زمان پروژه                            :          ساعت

 بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد ) 

 25 كتبي : % -

 65 عملي : % -

 10 اخالق حرفه اي : % -

1B: صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

 سال سابقه كار مرتبط 2-ليسانس فرش با 

 سال سابقه كار مرتبط 5-فوق ديپلم فرش با 

 سال سابقه كار مرتبط 10-ديپلم  با 

 
 



  

 
 

 

 

 تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :  ٭

رفوگر قالي (مقدماتي) اصطالحاً به فردي اطالق مي شود كه مهارت انجام خدمات اوليه قالي قبل و بعد از پرداخت و 

شستشو را دارا باشد. 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) : ٭

Darnner (Elementary) Rug- 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 چله كش -

  و نصاب چلهچله دوان -

    تركيقاليباف -

 قاليباف فارسي -

 پرداخت كار قالي -

 قاليشوي -

 رنگرز طبيعي قالي دستباف -

 رنگرز شيميايي قالي دستباف -

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار : ٭

       طبق سند و مرجع ...................................... �الف : جزو مشاغل عادي و كم آسيب  

                طبق سند و مرجع ...................................... �ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

          طبق سند و مرجع ........................................ �ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار   

 

 

 



  

 
 
 
 
 

 استاندارد آموزش شغل 

 - شايستگي ها 

 عناوين رديف

2B1  رعايت ايمني و بهداشت در محيط كار

3B2 آماده سازي ابزار رفوگري 

آماده سازي مواد اوليه رفوگري  3

 انجام دو گره زني  4

شيرازه پيچي  5

چرم دوزي و سر نخ زني  6

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

-رعايت ايمني و بهداشت در محيط كار 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 10 15 

4B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

5B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

-دستكش    دانش : 
-ماسك دهان 
-رطوبت سنج 
-عينك ايمني 

-كپسول آتش نشاني 
-جعبه كمك هاي اوليه 

-ميز مربي 
-صندلي مربي 

-تخته وايت برد 
-تخته پاك كن 

-كتابخانه 
-رايانه 

-ماژيك وايت برد 
-سيستم تهويه 

-لباس كار 
- ميز كارآموز 

 -صندلي كارآموز

  دقيقه 30-عوامل زيان آور محيط (فيزيكي،شيميايي و بيولوژيكي) 

-عوامل زيان آور محيط كار و نقش آن در بروز حوادث و 
بيماريهاي شغلي 

  دقيقه 30

  دقيقه 30-روش طبقه بندي ابزار كار، مواد، كاال و حمل آنها 

   1-مخاطرات ناشي از حمل دستي بار از ديدگاه ارگونوميك 

  دقيقه 30-جعبه كمك هاي اوليه  

  دقيقه 30-انواع آتش و روش هاي استفاده از خاموش كننده هاي دستي 

   1-انواع وسايل حفاظت فردي و لزوم استفاده از آنها 

  دقيقه 30-عوامل موثر در بروز برق گرفتگي 

   مهارت : 

 دقيقه 30/1 -استفاده از ابزار كار، مواد، كاال و حمل آنها 

  2 -استفاده صحيح از جعبه كمك هاي اوليه 

  2 -استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي 

  3 -استفاده صحيح از خاموش كننده هاي دستي 

  دقيقه 30/1 -رعايت اصول ارگونومي در هنگام كار 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

-رعايت ايمني و بهداشت در محيط كار 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

6B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

7B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 نگرش : 

-جلوگيري از آسيب هاي ناشي از حوادث شغلي  

-صرفه جويي درمصرف مواد، انرژي و زمان 

ايمني و بهداشت :  

-استفاده از وسايل حفاظت فردي (دستكش، ماسك، لباس كار و عينك ايمني)  

 
توجهات زيست محيطي : 

-تفكيك مواد زائد و دفع مناسب آنها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- آماده سازي ابزار رفوگري 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 5 10 

8B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

9B مصرفي و ، مواد ابزار ،تجهيزات 

منابع آموزشي 

-چاقو بافت    دانش : 
-چاقو ايلمك 

-چاقو بي نوك 
-چاقو چنگال 

-قالب خواب مشهدي 
-قالب پشت 

-درفش (سر كج و صاف) 
-چاقو خواب 
-قيچي كج 

-قيچي تخت 
-دم باريك  
-چهار چوب 

-چوب براي سفت كردن محل رفو 
-دفه پهن 
-دفه ريز 

-شانه يا قاشين خميده 
-شانه يا قاشين دنده دار 

-شانه يا قاشين خميده بي دنده 
-شانه يا قاشين اره اي (ساتوري) 

-تخته زير كار رفو 
 -تخته ريشه كشي

-تخته شيرازه 

-انواع چاقو (بافت، ايلمك، بي نوك، چنگال و خواب) نسبت به 
رجشمار 

  دقيقه 30

  دقيقه 30-انواع قالب (خواب مشهدي و خواب پشت) نسبت به رجشمار 

  دقيقه 30-انواع درفش (سر كج و صاف) براساس رجشمار 

  دقيقه 30-انواع قيچي (كج و تخت) 

  دقيقه 30-انواع سوزن براساس رجشمار  

-انواع دستگاه رفوگري (چهار چوب و چوب براي سفت كردن محل 
رفو) نسبت به ابعاد 

  دقيقه 30

  دقيقه 30-انواع دفه (پهن و ريز)نسبت به رجشمار 

-انواع شانه يا قاشين (خميده، دنده دار، خميده بي دنده و اره اي 
) نسبت به رجشمار "ساتوري"

  دقيقه 30

  دقيقه 30-انواع تخته كار (زير كار رفو، ريشه كشي و شيرازه) نسبت به ابعاد 

-انواع ابزار جانبي نسبت به نوع كار (موم، اره ، ميخ، چكش، كاسه، 
بطري، سوهان آهن، سنگ نفت، متر، دستگاه كز، برس، كيله، 

، تيغ موكت بري، "مداد شمعي، ماژيك و رنگ"وسايل نيش قلم 
ميخ كش، چكش پالستيكي، اتو، دم باريك، سنگ پا، انگشتانه و ...) 

  دقيقه 30

 
 
 
 
 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 - آماده سازي ابزار رفوگري
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

10B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

11B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

-موم    مهارت : 
 -اره نجاري

-ميخ 
-چكش 
-كاسه 

-بطري 
-سوهان آهن 
-سنگ نفت 
-سانتي متر 
-دستگاه كز 

-برس 
-كيله 

-وسايل نيش قلم (ماژيك، 
رنگ و مداد شمعي) 

-تيغ موكت بري 
-ميخ كش 

-چكش پالستيكي 
-اتو 

-انگشتانه 
-سنگ پا 
-دستكش 

-ماسك دهان 

 دقيقه 30 -انتخاب چاقو (بافت، بي نوك، چنگال و خواب) نسبت به رجشمار 

 دقيقه 30 -انتخاب قالب (خواب مشهدي و خواب پشت) نسبت به رجشمار 

 دقيقه 30 - انتخاب انواع درفش ،دم باريك و انبردست براساس رجشمار 

 دقيقه 30 - انتخاب قيچي (كج و تخت) 

 دقيقه 30 -انتخاب سوزن براساس رجشمار  

-انتخاب دستگاه رفوگري (چهار چوب و چوب براي سفت كردن 
محل رفو) نسبت به ابعاد 

 دقيقه 30 

 دقيقه 30 -انتخاب دفه يا دفتين (پهن و ريز) نسبت به رجشمار 

-انتخاب شانه يا قاشين (خميده، دنده دار، خميده بي دنده و اره اي 
) نسبت به رجشمار "ساتوري"

 دقيقه 30 

 دقيقه 30 -انتخاب تخته كار (زيركار رفو، ريشه كشي و شيرازه) نسبت به ابعاد 

- انتخاب ابزار جانبي نسبت به نوع كار (موم، اره، ميخ، چكش، كاسه، 
بطري، سوهان آهن، سنگ نفت، متر، دستگاه كز، برس، كيله، وسايل 

، تيغ موكت بري، ميخ كش، "مداد شمعي، ماژيك و رنگ"نيش قلم
چكش پالستيكي، اتو، دم باريك، سنگ پا، انگشتانه و ...) 

 دقيقه 30 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 - آماده سازي ابزار رفوگري
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

12B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

13B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

-رطوبت سنج نگرش : 
-عينك ايمني 

-كپسول آتش نشاني 
-جعبه كمك هاي اوليه 

-ميز مربي 
-صندلي مربي 

-تخته وايت برد 
-تخته پاك كن 

-كتابخانه 
-رايانه 

-ماژيك وايت برد 
-سيستم تهويه 

-لباس كار 
- ميز كارآموز 

-صندلي كارآموز 
 
 
 

-دقت در نگهداري ابزار 

ايمني و بهداشت :  

-ضد عفوني كردن لوازم 

-استفاده صحيح از جعبه ابزار فردي 

توجهات زيست محيطي : 

 -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- آماده سازي مواد اوليه رفوگري 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 7 11 

14B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

15B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

-انواع چله (پنبه اي، ابريشمي،    دانش : 
پشمي و پشمي پنبه اي) 

-انواع پود (پنبه اي، ابريشمي، 
پشمي و پشمي پنبه اي) 

-انواع پرز (پشمي و ابريشمي) 
-نخ تراز شيرازه  

-نخ چرم 
-چرم 

-انواع نخ دو گره 
-دستگاه كالف باز كني 

-دستكش 
-ماسك دهان 
-رطوبت سنج 
-عينك ايمني 

-كپسول آتش نشاني 
-جعبه كمك هاي اوليه 

-انواع چله از نظر جنس  (پنبه اي، ابريشمي، پشمي و پشمي پنبه 
اي) و منطقه بافت 

  دقيقه 30

  دقيقه 30)، رجشمار و ال s – z-انواع چله از نظر تاب (

  دقيقه 30-انواع پود ( كلفت و نازك) 

-انواع پود از نظر جنس (پنبه اي، پشمي، ابريشمي و پشمي پنبه 
اي) ،منطقه بافت و رجشمار آن 

  دقيقه 30

  دقيقه 30-انواع پرز از نظر جنس (پشمي و ابريشمي) و منطقه بافت 

) و ال و s – z-انواع پرز از نظر ريسندگي (دستي و ماشيني)، تاب (
نمره 

  دقيقه 30

-انواع نخ (نخ تراز شيرازه، نخ چرم و نخ دو گره) متناسب با جنس 
قالي و رجشمار 

  دقيقه 30

  دقيقه 30-انواع چرم متناسب با ابعاد قالي (پهن و باريك) 

-صندلي مربي    مهارت : 
-تخته وايت برد 
-تخته پاك كن 

-كتابخانه 
-رايانه 

-انتخاب چله از نظر جنس  (پنبه اي، ابريشمي، پشمي و پشمي و 
پنبه اي) و منطقه بافت 

 دقيقه 30/1 

  1 )، رجشمار و ال s - z-انتخاب چله از نظر تاب (

-انتخاب پود (كلفت و نازك) از نظر جنس (پنبه اي، پشمي، 
ابريشمي و پشمي پنبه اي)، منطقه بافت و رجشمار آن 

 دقيقه 30/1 

 
 
 

 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 - آماده سازي مواد اوليه رفوگري
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

16B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

17B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

-ماژيك وايت برد    مهارت : 
-سيستم تهويه 

-لباس كار 
- ميز كارآموز 

-صندلي كارآموز 
 

-انتخاب پرز از نظر جنس (پشمي و ابريشمي) و منطقه 
بافت 

 1  

 – s-انتخاب پرز از نظر ريسندگي (دستي و ماشيني)، تاب (

z ال و نمره ،(

 1  

-انتخاب نخ (نخ تراز شيرازه، نخ چرم و نخ دو گره) متناسب 
با جنس قالي و رجشمار 

 دقيقه 30 

  دقيقه 30 -انتخاب چرم متناسب با ابعاد قالي (پهن و باريك) 

 نگرش : 

-صرفه جويي در مصرف مواد اوليه 

ايمني و بهداشت :  

-استفاده از ماسك دهان 

-كنترل رطوبت در كارگاه 

-مجهز بودن كارگاه به دستگاه تهويه و نور كافي 

توجهات زيست محيطي : 

 -
 
 
 

 
 
 

 
 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- انجام دو گره زني 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 16 22 

18B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

19B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

-قيچي    دانش : 
-برس 

-انواع نخ دو گره 
-درفش 

-انواع چاقو 
-انواع پرز (پشمي و ابريشمي) 

-انواع سوزن مخصوص 
شيرازه و كوبلن (گوبلن) 

-سانتي متر 
-موم 

-انگشتانه 
-دستكش 

-ماسك دهان 
-رطوبت سنج 
-عينك ايمني 

-كپسول آتش نشاني 

  دقيقه 30/1-روش دو گره زدن (ساده و پنجره اي) 

  دقيقه 30/1- روش زدن گره قايقي (ساده و دو رنگ) 

  دقيقه 30/1- روش زدن گره نخودي (ساده و پنجره اي) 

  دقيقه 30/1- روش زدن گره زنجيره اي 

   مهارت : 

  4 - دو گره زدن (ساده و پنجره اي) 

  4 - زدن گره قايقي (ساده و دو رنگ) 

  4 - زدن گره نخودي (ساده و پنجره اي) 

  4 - زدن گره زنجيره اي 

نگرش : 

-صرفه جويي در مصرف مواد اوليه 

-دقت در نگهداري ابزار و مواد اوليه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 -  انجام دو گره زني
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

20B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

21B مصرفي ، مواد ابزار ،تجهيزات 

و منابع آموزشي 

-جعبه كمك هاي اوليه ايمني و بهداشت :  
-ميز مربي 

-صندلي مربي 
-تخته وايت برد 
-تخته پاك كن 

-كتابخانه 
-رايانه 

-ماژيك وايت برد 
-سيستم تهويه 

-لباس كار 
- ميز كارآموز 

-صندلي كارآموز 
-ظروف مخصوص جمع آوري نخ 

هاي اضافي 

-استفاده از وسايل حفاظت فردي (ماسك دهان و لباس كار) 

-مجهز بودن كارگاه به دستگاه تهويه و نور كافي 

-رعايت فاصله مناسب چشم تا كار 

-استفاده از چراغ مطالعه 

-كنترل رطوبت در كارگاه 

توجهات زيست محيطي : 

- جمع آوري نخ هاي اضافي در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه باز يافت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- شيرازه پيچي 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 30 40 

22B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

23B مصرفي و ، مواد ابزار ،تجهيزات 

منابع آموزشي 

-انواع سوزن    دانش : 
-انواع پرز (پشمي و ابريشمي) 

-چهار چوب رفو 
-تخته شيرازه 

-قيچي 
-نخ چرم (نخ مخصوص شيرازه) 

-نخ شيرازه 
-چكش 

-دم باريك 
-انواع نخ 

-دستگاه كز 
-تيغ موكت بري 

-ميخ 
-ميخ كش 

 -وسايل نيش قلم
-سانتي متر 

-موم 
-اتو 

  دقيقه 45-انواع شيرازه (متصل و منفصل) 

  دقيقه 45-انواع شيرازه متصل (ساده، حصيري، دو رنگ، متخاصم و ...) 

  دقيقه 45 -انواع شيرازه منفصل (پيچشي، دوختني و پيچشي دوختني)

-انواع شيرازه منفصل پيچشي (ساده يا تبريزي، حصيري، دورنگ، 
متخاصم و ...) 

1   

   1-انواع شيرازه منفصل دوختني (قيطاني، حصيري، دو رنگ و ...) 

   1-روش آماده سازي انواع شيرازه منفصل دوختني 

-انواع شيرازه تلفيقي پيچشي و دوختني (ساده يا تبريزي، حصيري، 
 دورنگ، متخاصم و ...)

1   

-روش رفع آسيب شيرازه منفصل (دوختني، پيچشي و پيچشي 
دوختني) 

1   

-روش رفع آسيب هاي جزئي شيرازه متصل (ساده، حصيري، دو رنگ، 
متخاصم و ...) 

1   

  دقيقه 45-روش موگيري طرفين (لب چيني) 

   1-روش بريدن كناره هاي قالي براي انواع شيرازه  

   مهارت : 

-زدن شيرازه منفصل پيچشي (ساده يا تبريزي، حصيري، دورنگ، 
متخاصم و ...) 

 4  

  9 -زدن شيرازه منفصل دوختني (قيطاني، حصيري، دو رنگ و ...) 

- زدن شيرازه تلفيقي پيچشي و دوختني (ساده يا تبريزي، حصيري، 
 دورنگ، متخاصم و ...)

 6  



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 - شيرازه پيچي
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

24B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

25B مصرفي و ، مواد ابزار ،تجهيزات 

منابع آموزشي 

 -دستكش   مهارت : 
 -ماسك دهان
 -رطوبت سنج
 -عينك ايمني

 -كپسول آتش نشاني
-جعبه كمك هاي اوليه 

-ميز مربي 
-صندلي مربي 

-تخته وايت برد 
-تخته پاك كن 

-كتابخانه 
-رايانه 

-ماژيك وايت برد 
-سيستم تهويه 

-لباس كار 
- ميز كارآموز 

-صندلي كارآموز 
-ظروف مخصوص جمع آوري نخ 

هاي اضافي 

- رفع آسيب شيرازه هاي منفصل (دوختني، پيچشي و 
پيچشي دوختني) 

 4  

- رفع آسيب جزئي شيرازه هاي متصل (ساده، حصيري، دو 
رنگ، متخاصم و ...) 

 4  

  2 -موگيري طرفين (لب چيني) 

  1 -بريدن كناره هاي قالي براي انواع شيرازه 

نگرش : 

-صرفه جويي در مصرف مواد اوليه 

-دقت در نگهداري ابزار و مواد اوليه 

ايمني و بهداشت :  

-استفاده از وسايل حفاظت فردي (ماسك دهان و لباس كار) 

-مجهز بودن كارگاه به دستگاه تهويه و نور كافي 

-رعايت فاصله مناسب چشم تا كار 

-استفاده از چراغ مطالعه 

-كنترل رطوبت در كارگاه 

توجهات زيست محيطي : 

- جمع آوري نخ هاي اضافي در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه باز يافت 
 
 
 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- چرم دوزي و سر نخ زني 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 12 17 

26B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

27B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

-درفش    دانش : 
-قيچي 

-وسايل نيش قلم (كاسه، 
پنبه و ...) 

-انواع سوزن 
-ماژيك 

-كيله 
-چرم 

-نخ شيرازه 
-نخ چرم 

-قالب پشت 
-كاسه 

-سانتي متر 
-رنگ  

-انگشتانه 
-دستكش 

-ماسك دهان 
-رطوبت سنج 
-عينك ايمني 

-كپسول آتش نشاني 

  دقيقه 30-روش دوخت هفت و هشتي چرم 

  دقيقه 30-روش دوخت رفت و برگشت (لوزي) چرم 

  دقيقه 30 انگليسي) N-روش دوخت شتر گلو (

  دقيقه 30-انواع سر نخ پود كلفت و نازك 

  دقيقه 45-روش زدن سر نخ ساده از رو با قيچي 

  دقيقه 45-روش زدن سر نخ از رو و پشت با درفش 

  دقيقه 30- روش نيش قلم زدن 

  دقيقه 30-روش سر صاف كردن ريشه ها 

  دقيقه 30-روش موگيري چهار طرف قالي 

   مهارت : 

 دقيقه 30 - دوخت هفت و هشتي چرم 

 دقيقه 30 - دوخت رفت و برگشت (لوزي) چرم 

 دقيقه 30  انگليسي) N- دوخت شتر گلو (

  2 - زدن سر نخ ساده از رو با قيچي 

 دقيقه 30/4 -زدن سر نخ از رو و پشت با درفش 

  2 -نيش قلم زدن 

  دقيقه 30/1 -سر صاف كردن ريشه ها 

  دقيقه 30 -موگيري چهار طرف قالي 

 
 
 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- چرم دوزي و سر نخ زني 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

28B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

29B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

-جعبه كمك هاي اوليه نگرش : 
-ميز مربي 

-صندلي مربي 
-تخته وايت برد 
-تخته پاك كن 

-كتابخانه 
-رايانه 

-ماژيك وايت برد 
-سيستم تهويه 

-لباس كار 
- ميز كارآموز 

-صندلي كارآموز 
-ظروف مخصوص جمع آوري 

نخ هاي اضافي 

-صرفه جويي در مصرف مواد اوليه 

-دقت در نگهداري ابزار و مواد اوليه 

ايمني و بهداشت :  

-استفاده از وسايل حفاظت فردي (ماسك دهان و لباس كار) 

-مجهز بودن كارگاه به دستگاه تهويه و نور كافي 

-رعايت فاصله مناسب چشم تا كار 

-استفاده از چراغ مطالعه 

-كنترل رطوبت در كارگاه 

توجهات زيست محيطي : 

- جمع آوري نخ هاي اضافي در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه باز يافت 

 
 
 
 



  

 
 
 
 

                    - برگه استاندارد تجهيزات

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

 دستگاه 1 كيلويي 6پودر خشك كپسول آتش نشاني  1

 جعبه 1سري كامل تجهيزات جعبه كمكهاي اوليه  2

 عدد 1(چوبي يا فلزي) ميز مربي  3

 عدد 1(چوبي يا فلزي) صندلي مربي  4

 عدد 15_________ ميز كارآموز  5

 عدد 15چوبي صندلي كارآموز  6

 عدد cm150 × cm 100 1تخته وايت برد  7

 عدد 1پنج قفسه اي كتابخانه   8

 دستگاه P4 1رايانه  9

 دستگاه 3 _________ كالف بازكني  10

 دستگاه 5دست ساز يا كوره اي دستگاه كز  11

 عدد cm40 × cm 40 15چهار چوب رفوگري   12

 عدد cm40 × cm 40 15تخته زير كار رفو  13

 عدد cm30 × cm 70 15تخته شيرازه  14

  عددcm30 × cm 200 15تخته ريشه كشي  15

 دستگاه 5معمولي سنگين اتو  16

 عدد 15 سانتيمتري 40چوب پشت كار  17

 دستگاه 1_________ سيستم تهويه  18

 دستگاه 1_________ رطوبت سنج  19

     

     

     

 
توجه :  

ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت  -1 شود .  5 رفته  ر در نظر گ ف  ن

 
 
 
 

 



  

 
                  - برگه استاندارد مواد  

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

  گرم 100از هركدام پشمي، پنبه اي، ابريشمي و پشمي پنبه اي نخ چله  1

  كيلوگرم براي هر كارگاه 2از هركدام پشمي و ابريشمي هشت رنگ اصلي نخ پرز  2

  گرم 100از هر كدام كلفت و نازك نخ پود پشمي پنبه اي  3

  گرم 100از هر كدام كلفت و نازك نخ پود پشمي  4

 گرم 100از هر كدام كلفت و نازك نخ پود پنبه اي  5

 از هر كدام يك دوك براي هر كارگاه ال در رنگهاي مختلف 8ال و 6ال، 4ال، 3نخ دو گره  6

 گرم براي هر كارگاه 400شيرازه و چرم  مخصوص ترازنخ  7

 رول براي هر كارگاه 3از هر كدام ) قهوه اي 8/3- 5/4- 5/5در سه اندازه (چرم  8

 عدد 1ضد آب ماژيك  9

  گرم 50از هركدام  "پودري"آبي، قرمز، مشكي، زرد و سرمه اي نيش قلم(رنگ)  10

 عدد 1 _________كبريت  11

 عدد 1بزرگ فندك  12

 عدد 1از هر كدام  "تخت، نيم لول و لول" cm40 × cm 40ابعاد تكه قالي  13

  گرم براي هر كارگاه 500از هر كدام سوزن كاري و شيرازه دوختني نخ  14

 عدد HB 1مداد  15

 عدد براي هر كارگاه 1از هركدام قرمز، آبي و مشكي ماژيك وايت برد  16

 بسته براي هر كارگاه 1 رنگ 24مداد شمعي  17

 عدد 1يك بار مصرف ماسك دهان  18

  جفت 1يك بار مصرف دستكش  19

 عدد براي هر كارگاه 1وايت برد تخته پاك كن  20

 عدد 1 _________لباس كار  21

 عدد 1 ايمنيعينك   22

 بسته 1از هركدام نسبت به رجشمار  سوزن  23

  كيلوگرم براي هر كارگاه 3نسبتاً متوسط ميخ  24

  عدد براي هر كارگاه 5موكت بري تيغ   25

  گرم 20زنبور عسل موم  26

 

توجه :  

شود .  رفته  ر در نظر گ ف ء يك ن زا ا ه  د ب - موا



  

 
 
 
 

                    - برگه استاندارد ابزار 

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

 عدد 15نسبت به رجشمار چاقو بافت  1

 عدد 15نسبت به رجشمار چاقو ايلمك  2

 عدد 15نسبت به رجشمار چاقو بي نوك  3

 عدد 15نسبت به رجشمار چاقو چنگال  4

 عدد 15نسبت به رجشمار چاقو خواب  5

 عدد 15نسبت به رجشمار قالب خواب مشهدي  6

 عدد 15نسبت به رجشمار قالب پشت  7

 عدد 15نسبت به رجشمار درفش  8

  عدد 15از هر كدام كج و تخت قيچي   9

 عدد 15نسبت به رجشمار دم باريك   10

 عدد 15نسبت به رجشمار دفه پهن  11

 عدد 15نسبت به رجشمار دفه ريز  12

 عدد 5نسبت به رجشمار شانه يا قاشين خميده بي دنده  13

 عدد 5نسبت به رجشمار شانه يا قاشين خميده  14

 عدد 5نسبت به رجشمار شانه يا قاشين دنده دار  15

 عدد 5نسبت به رجشمار شانه يا قاشين اره اي (ساتوري)  16

 عدد 5پالستيكي چكش   17

 عدد 15فلزي چكش  18

 عدد 15از هر كدام فلزي  كاسه  19

 عدد 5پالستيكي يا پارچه اي يا آهني سانتي متر  20

 عدد 15فلزي ميخ كش  21

 
 

توجه :  

ت  - ه ظرفي ه ب رگا ء يك كا زا ا ه  ر ب زا 1اب شود . 5 رفته  ر در نظر گ ف  ن

 

 
 
 

 

 



  

 
 
 
 

                    - برگه استاندارد ابزار 

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

 عدد 5پالستيكي برس  22

 عدد 15 _________كيله  23

 عدد 15شيشه اي بطري  24

 عدد 1از هركدام گرد، تخت و سه گوش سوهان آهن  25

 عدد 1از هركدام چوب بر و آهن بر اره نجاري  26

 عدد 1از هركدام زبر و نرم سنگ نفت  27

 عدد 15معدني سنگ پا  28

 عدد 15 فلزيانگشتانه  29

 

توجه :  

ت  - ه ظرفي ه ب رگا ء يك كا زا ا ه  ر ب زا 1اب شود . 5 رفته  ر در نظر گ ف  ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
 
 
 
 

 - منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين استاندارد ) 

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

 ــــــــــــ ــــــــــ ـــــــ ______ عباس فاضلي دانش و كوروش انصاري جزوه رفوگر قالي (مقدماتي) 1

 ــــــــــــ ــــــــــ ـــــــ ______فاطمه السادات اعتضاد جزوه ايمني و بهداشت در محيط كار  2

       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 

 - ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصلي  

مترجم/  مولف / مولفين سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف

 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

ـــــــ دانشگاه هنر تهران ـــــــ بيژن اربابي  1386مرمت قالي و زيرانداز  1

        
        
        
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 

 

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد 
رديف عنوان 

www.carpetmaster.ir 1 

www.tabriziau.ac.ir 2 

www.carpetuor.com 3 

 4 

 5 

 
 
 
 
 
 

 

فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط  

( عالوه بر نرم افزارهاي اصلي )  
توضيحات آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف 

   ندارد  

     

     

     

 
 

 
 
 
 

http://www.carpetmaster.ir/
http://www.tabriziau.ac.ir/
http://www.carpetuor.com/
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