
  

 

 

  

ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه  

ريزي درسي دفتر پژوهش، طرح و برنامه  

  

 

 عنوان آموزش شغل 

 گلیم باف

      

          گروه شغلي      
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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 098123053833338كد ملي شناسايي آموزش شغل : 

 

 صنايع دستي )بافت( ريزي درسي  : اعضاء كارگروه برنامه

مدرک آخرين  نام و نام خانوادگي رديف

 تحصیلي 

 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي

 سال22 هیات مدیره اتحادیه قالیبافان تهرانعضو  فرش هنری 3درجه  عباس فاضلی دانش 8

 فرش کارشناس اکرم عسگریان یزدی 2
کارشناس فنی اداره کل توسعه و ترویج معاونت 

 صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی
 سال13

 سال17 مدرس دانشگاه هنر صنایع دستی اس ارشدکارشن عبدلیسهیال  9

 سال 23 شناس ارشد صنایع دستی رکا صنایع دستی کارشناس فاطمه عرفانی 4

 سال22 مربی اداره کل فنی و حرفه ای استان مازندران صنایع دستی کارشناس مهشید فروتن 5

 سال  11 ی فرش مرب اقتصاد و مدیریت فرش  کارشناس ارشد  سیده مهروز هویدا مرعشی 1

 سال  13 مربی فرش  فرش  هنری  3درجه  مریم آهنگرانی فراهانی 0

 سال   25  صنایع دستیدرسی دبیر کارگروه برنامه ریزی  شیمی  لیسانس  صدیقه رضاخواه  1

 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

ه ريزي درسي صنايع دستي )بافت(  برگزار گرديد استاندارد با حضور اعضاي كارگروه برنام  81/2/31طي جلسه اي كه در تاريخ 

مورد تائید   098123053833338 با كد   گلیم بافبررسي و تحت عنوان شغل    0981-05-383-8آموزش شغل گلیم باف  با كد 

 قرار گرفت .

بوده و هرگونهه سهوء   اي كشور  كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                    11519121تلفن                                                     11519151دورنگار       

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد ررهاا اي نياف و تاا     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد ا    
 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 ي يادويري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشا

 نام يك شغل :  
 با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
ز قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي ، مسئوليت هاا ،  بيانيا اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل ا

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن با يك استاندارد آموزشي . 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 تگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود . رداقل شايس

 كارورزي:
كارورزي صرها در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    

د در محال آماوزش باا صاورت     ي تيريف شده تجربا شود.)مانند آموزش يك شايستگي كا هردارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدت
 با است اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.( تئوريك

 ارزشيابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ا، كا شاامل سا  تگي بدست آمده است يا خير هرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكا يك شايس

 اي خواهد بود .  ررها

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شايستگي : 
 ا طور موثر و كارا برابر استاندارد . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون ب

 دانش : 
، رياوي كا مي تواند شامل علوم پايا ) رداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي

 ، تكنولوژي و زبان هني باشد .  (، زيست شناسي، شيمي هيفيك 

 مهارت : 
 ن ذهن و جسم براي رسيدن با يك توانمندي يا شايستگي . ميموالً با مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . رداقل هماهنگي بي

 نگرش : 
 مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و اخالق ررها اي مي باشد .  

 ايمني : 
 م ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .مواردي است كا عدم يا انجا

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي است كا در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد وردد.
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 شغل  : استاندارد آموزش نام 

 گلیم باف 

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در  ( است که شایستگی هایی بافتگلیم باف یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی ) 

(، طراحی هطق)بر اساس من ر جهت بافتادار و ابزار گلیم بافی ، آماده سازی د و آماده سازی مواد اولیه تهیهمحیط کار ، 

رفع معایب گلیم بافت گلیم به شیوه پودپیچی ،  ،به شیوه پودگذاری )بر اساس منطقه(، بافت گلیم و رنگ بندی گلیم

را در بر می گیرد و در  تمحصوال فروشبازاریابی و  ،بسته بندی  ،و پایان کار بافت  حینانجام عملیات  ،حین بافت

 و ابزار قالیبافی در ارتباط است . ، دار ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل فروشنده مواد اولیه 

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 ( پایان دوره راهنمایی ) پایان دوره متوسطه اولمیزان تحصیالت :حداقل 

 سالمت کامل جسمانی و روانی:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت   933 طول دوره آموزش                    :  

 ساعت    18   ه زمان آموزش نظري               :  

 ساعت   283:     ه زمان آموزش عملي              

 ساعت       -كارورزي                       :    زمان ه 

  ساعت     -  ه زمان پروژه                           : 

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 % 25:  كتبي -

 % 15 عملي : -

 % 83 اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 سال سابقه کار مرتبط 2دستی یا لیسانس فرش با  لیسانس صنایع-

 سال سابقه کار مرتبط 2با  یا فوق دیپلم فرش فوق دیپلم صنایع دستی-

 سال سابقه کار مرتبط 10دیپلم با -
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

و عیوب موجود در گلیم هنگام بافت رفع و چله كشي و بافت انواع گلیم با استفاده از الیاف طبیعي الوان  : يگلیم باف

  مي باشد.پس از آن 

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Kilim weaver  

 

 

 

 

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

 قالیباف تركي-

 قالیباف فارسي-

 چله كش-

 چله دوان و نصاب چله-

 جیم بافجا-

 

 

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

 طبق سند و مرجع ......................................                   الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب  

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

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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 استاندارد آموزش شغل 

 هاشايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 15 10 5 رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار 1

 25 15 10 تهیه مواد اولیه و آماده سازی دار و ابزار گلیم بافی 2

 32 21 11 آماده سازی دار جهت بافت )بر اساس منطقه( 3

 21 12 12 طراحی و رنگ بندی گلیم )بر اساس منطقه ( 2

 70 57 13 بافت گلیم به شیوه پودگذاری 5

 10 50 10 بافت گلیم به شیوه پودپیچی 1

 25 18 7 گلیم حین بافترفع معایب  7

 20 12 1 انجام عملیات حین بافت و پایان کار 8

 27 20 7 بازاریابی و فروش محصوالت، بسته بندی  9

 933 283 18 جمع ساعات
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 ستاندارد آموزش ا

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 
 در محیط کار رعایت ایمنی و بهداشت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کپسول آتش نشانی  دانش :
 جعبه کمک های اولیه

 میز مربی
 صندلی مربی
 میز کارآموز
 کارآموزصندلی 
 دستکش

 ماسک دهان
 رطوبت سنج

 دماسنج
 سیستم تهویه

 رایانه
 تخته وایت برد 
 ماژیک وایت برد

 کتابخانه
 تخته پاک کن

    بیولوژیکی( عوامل زیان آور محیط)فیزیکی،-

عوامل زیان آور محیط کار و نقش آن در برروز حروادث و بیمراری    -
 های شغلی

   

    ن ها آروش طبقه بندی ابزار کار ، مواد ، کاال و حمل -

    مخاطرات ناشی از حمل دستی بار از دیدگاه ارگونومیک-

    جعبه کمک های اولیه-

    انواع آتش و روش های استفاده از خاموش کننده های دستی-

    انواع وسایل حفاظت فردی و لزوم استفاده از آن ها-

    عوامل موثر در بروز برق گرفتگی-

  مهارت :

    ح از ابزار کار،مواد،کاال و حمل آن هااستفاده صحی-

    استفاده صحیح از جعبه کمک های اولیه-

    استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی-

    استفاده صحیح از خاموش کننده های دستی-

 نگرش :

 جلوگیری از آسیب های ناشی از حوادث شغلی-

 ی و زمانصرفه جوئی در استفاده از مواد مصرفی،انرژ-
 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )دستکش و ماسک(-

 رعایت اصول ارگونومی در هنگام کار-

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 و ابزار گلیم بافی تهیه مواد اولیه و آماده سازی دار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 15 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دار فندک دار  دانش :

 دار ثابت

 زیدار تبری

 دار گردان

 دار افقی

 سانتی متر

 مداد

 پنبه ایچله و پود نخ 

 ابریشمیو پود  پرز ،چله خ ن

 پشمیچله ، پرز و پود نخ 

 مو

 آچار فرانسه

 هاف

 سنباده

 یا سوهان نفتسنگ 

 گونیا

 یا دفتین دفه

 سیخ

 قیچی

 قالب

 سوزن

 کپسول آتش نشانی

 جعبه کمک های اولیه

 میز مربی

 چوب کوجی

 زیرسری کوجی

 چوب شمشیرک

    ، فلزی و ... ( انواع دار از نظر جنس )چوبی -

 ،« حررک  تم،ثابرت   »انواع دار بر اساس منراط  بافرت )افقری   -

 و ...(« ، فندک دار ، تبریزی ثابت گردان  »عمودی 

   

    (، سیخ و ... ، قالب ، قیچیانواع ابزار گلیم بافی )دفه یا دفتین -

، ، پنبرره ای پشررمی شخصرات و ویگگرری هررای انرواع الیرراف )  م-

 ، مو و ... (ابریشمی 

   

    ، جنس (، نمره ، ال اع نخ چله ) تاب انو-

    ، مو( ، پنبه ای ، ابریشمیانواع نخ پود ) پشمی-

    روش شستشوی الیاف-

    روش دندانه کردن -

    میایی ( یانواع رنگرزی الیاف ) طبیعی و ش-

    روش تثبیت الیاف-

    شستشوی نهایی و خشک کردن الیافروش -

  مهارت :

    انتخاب نوع دار بر اساس مناط  بافت-

، سریخ و  ، قرالب  قیچی انتخاب ابزار گلیم بافی ) دفه یا دفتین -

)... 

   

    ، مو و ... (، ابریشمی ، پنبه ای انتخاب انواع الیاف ) پشمی -

    ، جنس ( بر اساس نوع بافت، نمره ، ال انتخاب نخ چله )تاب -

    ، مو (، پنبه ای ، ابریشمی ی انتخاب نخ پود )پشم-

    شستشوی الیاف-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تهیه مواد اولیه و آماده سازی دار و ابزار گلیم بافی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادزار اب ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی مربی    : مهارت

 میز کارآموز

 صندلی کارآموز

 دستکش

 کتابخانه

 تخته پاک کن

 ماسک دهان

 رطوبت سنج

 رایانه

 سیستم تهویه

 دماسنج

 تخته وایت برد

 بشر

 ترازوی دیجیتال

 گاز

 پیپت

، ماده رنگزای طبیعی ) برگ مو 

گردو و ، پوست ، زردچوبه روناس 

.) .. 

 نمک

، ماده رنگزای شیمیایی)اسیدی 

 ، راکتیو و ... (متال کمپلس 

 مواد شوینده

، ، استیک اسید ) سولفوریک 

 ، الکتیک و ... (فرمیک 

 کلرید قلع

 بی کرومات پتاسیم

 فندک

 سولفات مس

 زاج سفید و سبز

    دندانه کردن -

    رنگرزی الیاف ) طبیعی و شیمیایی(-

    تثبیت الیاف-

    شستشو نهایی و خشک کردن الیاف-

 نگرش :

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت :

 مجهز بودن کارگاه به نور کافی و دستگاه تهویه-

 کنترل رطوبت کارگاه-

 استفاده از وسایل حفاظت فردی ) دستکش و ماسک(-

 یطی :توجهات زیست مح

 عدم آلودگی محیط زیست-

 مدیریت پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ه(طق)بر اساس منآماده سازی دار جهت بافت 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

11 21 32 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 د، مواابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  میخ  دانش :

 چکش

 آچار فرانسه

 سانتی متر

 مداد

 بندی ماژیک جهت سیه 

 انبردست

 هاف)لوله(

 چوب شمشیرک

 دار

 گونیا

 کپسول اتش نشانی

 جعبه کمک های اولیه

 میز مربی

 مربیصندلی 

 میز کاراموز

 دستکش

 ماسک دهان

 رطوبت سنج

 دماسنج

 سیستم تهویه

 قیچی

 کتابخانه

  وایت برد هتخت

    بندی و تنظیم دار بر اساس نوع دستبافته و طرح روش سیه -

    دوطرفه( انواع چله کشی )یک طرفه،-

نتقال نخ چله بر روی دار برر اسراس منطقره و شریوه     روش ا-

 بافت ) یک رو ، دو رو و ... (

   

    روش نصب کوجی-

    ،سوف و ... (کرباس)انواع گلیمک با توجه به نوع و منطقه -

با توجه به نوع  .... ( زنجیره و قایقی و ، ملیله انواع تزئینات )-

 بافت و منطقه

   

  مهارت :

    سیه بندی و تنظیم دار بر اساس نوع دستبافته و طرح-

    ، دوطرفه(انواع چله کش ) یک طرفه -

قره و شریوه   طروش انتقال نخ چله بر روی دار برر اسراس من  -

 افتب

   

    نصب کوجی-

    ،سوف و ... (کرباس با توجه به نوع و منطقه ) بافت گلیمک-

با توجه بره نروع    ... (قایقی و  ،زنجیره ، ملیله بافت تزئینات )-

 بافت و منطقه

   

 

 

 



 00 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 آماده سازی دار جهت بافت )بر اساس منطقه(

 ان آموزشزم

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته پاک کن نگرش :

 رایانه

 چوب کوجی

 زیرسری کوجی

 ماژیک وایت برد

 قالب

 سیخ

 دفه یا دفتین

 ماشین حساب

 نخ چله و پود پنبه ای

 پرز و پود ابریشمی ،نخ چله 

 ، پرز و پود شیمینخ چله 

 یمصرفاستفاده از مواد صرفه جویی در -

 دقت در یکنواختی کشش نخ چله-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 مجهز بودن کارگاه به نور کافی و دستگاه تهویه-

 رعایت اصول ارگونومی در هنگام کار-

 گاهکنترل رطوبت در کار-

 ، ماسک و ... ( استفاده از وسایل حفاظت فردی ) دستکش -

 توجهات زیست محیطی :

 جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده آن در چرخه بازیافت -

 مدیریت پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 اس منطقه(بندی گلیم )بر اس طراحی و رنگ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

12 12 21 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربی  دانش :

 صندلی مربی

 تش نشانیکپسول آ

 جعبه کمک های اولیه

 ز کارآموزیم

 صندلی کارآموز

 رطوبت سنج

 یت بردته واتخ

 تخته پاک کن

 ماژیک وایت برد

 کتابخانه

 مداد رنگی

 رج 30کاغذ شطرنجی 

  HBمداد 

 قیچی

 ماژیک رنگی

 گواش

 قلم مو

 دستمال کاغذی

 پاک کن

 میز نور

 کاغذ پوستی

  A2کاغذ 

 پالت

 ن حسابیماش

،  )سراسرری  تقرارن و تکررار   انواع طرح و نقشه از نظر نوع ،-

 ( 2/1یا  2/1واگیره ای ،

   

)شرهری ،   بر اساس نوع منطقهو نقشمایه نقشه  ،انواع طرح -

 روستایی ، عشایری(

   

    روش محاسبه ابعاد نقشه با توجه به طرح-

بندی طرح و نقشه بر اساس منطقه و نروع بافرت    انواع رنگ-

 )شهری، روستایی ، عشایری(

   

    روش طراحی نقشه گلیم-

    شه گلیمروش رنگبندی و رنگ آمیزی نق-

  مهارت :

    محاسبه ابعاد نقشه با توجه به نوع طرح-

    طراحی نقشه گلیم-

    رنگبندی و رنگ آمیزی طرح و نقشه گلیم-

 نگرش :

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی-

 رعایت اصول و فرهنگ بومی منطقه-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 هز بودن کارگاه به نور کافیمج-

 رعایت اصول ارگونومی در هنگام کار-

 کنترل رطوبت در کارگاه-

 توجهات زیست محیطی :

 جمع آوری کاغذهای اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت -

 مدیریت پسماند -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 یم به شیوه پودگذاریبافت گل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

13 57 70 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دار  دانش :
 پرز و پود ابریشمی، نخ چله

 نخ چله و پود پنبه ای
 ، پرز و پود پشمینخ چله 

 دفه یا دفتین
 میخ
 قالب
 قیچی

 کپسول آتش نشانی
 جعبه کمک های اولیه

 میز مربی
 صندلی مربی 
 میزکارآموز

 صندلی کارآموز
 دستکش

 ماسک دهان
 رطوبت سنج

 رایانه
 دماسنج

 تخته وایت برد
 تخته پاک کن

 ماژیک وایت برد
 کتابخانه

 چوب شمشیرک
 چوب کوجی

 زیرسری کوجی
 هاف
 نقشه

    )دورنگ( روش شیرازه پیچی ساده و موازی-

    روش بافت گلیم ساده یا دورو-

    روش بافت گلیم چاک دار-

    روش بافت گلیم پودخمیده-

    روش بافت گلیم نقش برجسته ) گل برجسته ( -

    روش بافت گلیم با اشکال هندسی-

  مهارت :

    شیرازه پیچی به شیوه ساده و موازی )دورنگ(-

    ده یا دوروبافت گلیم سا-

    بافت گلیم چاکدار-

    بافت گلیم پودخمیده-

    بافت گلیم نقش برجسته ) گل برجسته (-

    بافت گلیم با اشکال هندسی-

 نگرش :

 توجه به کاربردی بودن محصول تولید شده با توجه به حفظ اصالت ها-

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی-
 رعایت اخالق حرفه ای -

 ایمنی و بهداشت : 

 مجهز بودن کارگاه به نور کافی و دستگاه تهویه -

 رعایت اصول ارگونومی در هنگام کار-
 کنترل رطوبت در کارگاه-
 استفاده از وسایل حفاظت فردی )دستکش و ماسک (-

 توجهات زیست محیطی :

 استفاده از آن در چرخه بازیافت جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و-
 مدیریت پسماند-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بافت گلیم به شیوه پودپیچی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 50 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 آموزشيمصرفي و منابع 

 دار  دانش :

 پرز و پود ابریشمی، نخ چله

 نخ چله و پود پنبه ای

 ، پرز و پود پشمینخ چله 

 دفه یا دفتین

 میخ

 قالب

 قیچی

 کپسول آتش نشانی

 جعبه کمک های اولیه

 میز مربی

 صندلی مربی 

 میزکارآموز

 صندلی کارآموز

 دستکش

 ماسک دهان

 رطوبت سنج

 رایانه

 دماسنج

 تخته وایت برد

 ه پاک کنتخت

 ماژیک وایت برد

 کتابخانه

 چوب شمشیرک

 چوب کوجی

 زیرسری کوجی

 هاف

 نقشه

 پود نازک

    ، حصیری(، متقاطعروش شیرازه پیچی )متخاصم-

    روش بافت گلیم سوزنی-

    روش بافت شیرکی پیچ-

    روش بافت ورنی-

    روش بافت نقش برجسته )سوماک(-

  مهارت :

    سوزنی بافت گلیم-

    بافت گلیم شیرکی پیچ-

    بافت گلیم ورنی-

    بافت گلیم نقش برجسته )سوماک(-

 نگرش :

 توجه به کاربردی بودن محصول تولید شده با توجه به حفظ اصالت ها-

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 کارگاه به نور کافی و دستگاه تهویه  مجهز بودن-

 رعایت اصول ارگونومی در هنگام کار-

 کنترل رطوبت در کارگاه-

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )دستکش و ماسک (-

 توجهات زیست محیطی :

 جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت-

 مدیریت پسماند -
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 ندارد آموزش استا

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 رفع معایب گلیم حین بافت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 18 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دم باریک  دانش :

 آچار

 سوزن

 شمیپرز و پود ابری، نخ چله

 نخ چله و پود پنبه ای

 ، پرز و پود پشمینخ چله 

 سنباده

 مداد

 ماژیک

 قالب

 سیخ

 قیچی

 یا دفتین دفه

 میخ

 ماسک دهان

 مربیمیز 

 صندلی مربی

 کارآموزمیز 

 صندلی کارآموز

 دستکش

 رطوبت سنج

 دماسنج

 تخته پاک کن

 

انواع عیوب گلیم حین بافت ) ریش شدن چله ، سرکجی ، باالزدگی 

شدگی یا جمع شردگی در  زدگی ، کیس ، نخ نما شدن ، باز و پایین

 عرض کار ، پارگی چله و ... (

   

    از ریش شدن و پارگی چله و رفع آنروش جلوگیری 

    روش جلوگیری از سرکجی و رفع آن

    روش جلوگیری از باال زدگی و پائین زدگی و رفع آن

    روش جلوگیری از کیسی و رفع آن

    جلوگیری از نخ نما شدن و رفع آن روش

    در عرض کار ورفع آنی ار بازشدگی یا جمع شدگی جلوگیرروش 

  مهارت :

    جلوگیری از ریش شدن و پارگی چله و رفع آن

    جلوگیری از سرکجی و رفع آن

    جلوگیری از باالزدگی و پائین زدگی و رفع آن

    جلوگیری از کیسی و رفع آن

    رفع آن جلوگیری از نخ نما شدن و

    جلوگیری از بازشدگی یا جمع شدگی در عرض کار و رفع آن

 نگرش :

 صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی-

 دقت در انجام کار-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 

 

 

 



 06 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 افترفع معایب گلیم حین ب

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت :

 مجهز بودن کارگاه به نور کافی و دستگاه تهویه-

 ماژیک وایت برد

 نقشه

 موم

 تخته وایت برد
 حفاظت فردی)دستکش و ماسک( استفاده از وسایل-

 کنترل رطوبت در کارگاه-

 رعایت اصول ارگونومی در هنگام کار-

 توجهات زیست محیطی :

 جمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافت-

 مدیریت پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 نوان : ع

 و پایان کار بافت حینانجام عملیات 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 12 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 سیخ  دانش :

 قالب

 قیچی

 سوزن

 اتو

 دستکش

 ماسک دهان

 مداد

 سانتی متر

 یا دفتین دفه

 تش نشانیکپسول آ

 جعبه کمک های اولیه

 میز مربی

 صندلی مربی

 میز کارآموز

 صندلی کارآموز

 رایانه

 رطوبت سنج

 دماسنج

 تخته وایت برد

 تخته پاک کن

 فندک

 چله و پود پنبه اینخ 

 ، پرز و پود ابریشمی نخ چله

 میشپ، پرز و پود نخ پله 

 مواد شوینده

    روش جابجایی چله حین بافت-

    پایین کشی چله در اتمام بافت روش-

    روش قیچی زدن چله ها در اتمام کار-

    از دار روش تزئین ریشه در ابتدا و انتهای کار پس از پایین کشی-

    روش کز دادن و تمیز کاری بافته-

    و حفاظت از بافتهروش شستشو -

  مهارت :

    جابه جایی چله حین بافت-

    شی چله در اتمام بافتپایین ک-

    چله ها در اتمام کارقیچی زدن -

    اجرای تزئین ریشه در ابتدا و انتهای کار پس از پایین کشی-

    کز دادن و تمیز کاری بافته-

    بافتهو حفاظت از اجرای مراحل شستن -

 نگرش :

 محصول کنترل کیفیتدقت در -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ی و بهداشت : ایمن

 مجهز بودن کارگاه به نور کافی و دستگاه تهویه-

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )دستکش و ماسک ( -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 انجام عملیات حین بافت و پایان کار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 منياي  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت :

 کنترل رطوبت در کارگاه-

 نفتالین

 اسپری حشره کش

 ماژیک وایت برد

 میخ

 آچار

 دم باریک

 انبردست

 چکش

 

 

 رعایت اصول ارگونومی در هنگام کار-

 توجهات زیست محیطی :

 ای اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافتجمع آوری نخ ه -

 مدیریت پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تمحصوال فروشبازاریابی و ، بسته بندی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 20 27 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطيتوجهات زيست 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه  دانش :

 میز مربی

 صندلی مربی

 میز کارآموز

 صندلی کارآموز

 تخته وایت برد

 ماژیک برد وایت

 تخته پاک کن

 سیستم تهویه

 کارتن مخصوص بسته بندی

 قیچی

  Aکاغذ 

 مداد

 پاک کن

 ماشین حساب

 کتابخانه

    ی روش های بازاریاب-

    روش مناسب ورود به انواع بازارها-

    روش های تبلیغات-

    تریشروش جذب و حفظ م-

    گلیم روش قیمت گذاری-

    ویگگی های بسته بندی گلیم-

    روش های بسته بندی گلیم-

  مهارت :

    تهیه شناسنامه برای گلیم-

    انتخاب روش بازاریابی و نوع بازار-

    انتخاب روش تبلیغات-

    انتخاب روش جذب مشتری-

    انتخاب روش حفظ مشتری-

    محاسبه قیمت گلیم-

    انتخاب نوع بسته بندی -

    بندی طراحی بسته-

    بسته بندی گلیم-

    فروش محصوالت تمام شده گلیم به صورت جزئی و کلی-

    برندسازی محصوالت-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بازاریابی و ارائه محصول

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 مناسب ارائه محصول -

 رعایت اخالق حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 مجهز بودن کارگاه به نور کافی و دستگاه تهویه-

 کنترل رطوبت در کارگاه-

 توجهات زیست محیطی :

 کاغذ یا مقوای اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از آن در چرخه بازیافتجمع آوری  -

 مدیریت پسماند -
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  ندارد تجهیزاتبرگه استا -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  دستگاه1 کیلویی 1پودر خشک  کپسول آتش نشانی 1

  جعبه1 سری کامل تجهیزات جعبه کمک های اولیه 2

  دستگاه15 نسبت به منطقه بافت cm 20×  10 دار کوچک پایه دار 3

  عدد15 میلی متر 5کمتر از ضخامت با  چوب شمشیرک 2

  عدد15 و ... (چوبی یا فلزی ) هاف 5

  دستگاه1 فلزی دار فندک دار 1

  دستگاه1 فلزی دار ثابت 7

  دستگاه1 فلزی دار تبریزی 8

  دستگاه1 فلزی دار افقی 9

  دستگاه1 فلزی دار گردان 10

  عدد cm  ×100 cm 1 150 تخته وایت برد 11

  عدد 1 پنج قفسه ای کتابخانه 12

  دستگاهP2 1 رایانه 13

  عدد  1 چوبی یا فلزی میز مربی 12

  عدد 1 چوبی یا فلزی صندلی مربی 15

  عدد 5 چوبی یا فلزی صندلی یا نیمکت کارآموز 11

  دستگاه1 متوسط دماسنج 17

  دستگاه1 دیجیتالی رطوبت سنج 18

  دستگاه1 مطبوع سیستم تهویه 19

  عدد 2 پالستیکی اضافیوری نخ های ظرف مخصوص جمع آ 20

  عدد 2 معمولی اتو 21

  عدد15 کوجی چوب  22

  عدد30 کوجی زیرسری  23

  دستگاه1 دیجیتال ترازو 22

  دستگاه 5 تک شعله استوانه ای گاز 25

  عدد3 جیوه ای دماسنج 21

  عدد 5 چوبی یا فلزی میز کارآموز 27

  عدد 3 سانتی متر  70×  50 میز نور 28

  عدد 15 نسبت به ابعاد نقشه کار  29

 نفر در نظر گرفته شود .  85تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -توجه : 
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 برگه استاندارد مواد  -      

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  بسته3 رنگ12 مداد رنگی 1

  گرم1000ازهرکدام ابریشمی، ی پنبه ا، پشمی  نخ چله 2

  گرم1500ازهرکدام ابریشمی، پنبه ای ، پشمی  نخ پود 3

  گرم 100 مو پرز 2

  عدد 1ازهرکدام  آبی ، مشکی ، قرمز ماژیک وایت برد 5

  عدد HB 15 مداد 1

  بسته A2  1 کاغذ 7

  عدد15 ضد آب ماژیک 8

  عدد 15 یکبار مصرف ماسک دهان 9

  جفت 15 نخی دستکش 10

  عدد 1 وایت برد ک کنتخته پا 11

  گرم 1500 نسبتا متوسط میخ 12

  عدد 30از هر کدام  کوچک و بزرگ سوزن 13

  گرم 500 - نفتالین 12

  عدد 5از هر کدام  و آهن چوب سنباده 15

  عدد2 حشره کش اسپری  11

  عدد15 رج 30 کاغذ شطرنجی 17

  عدد 3 رنگ 12 ماژیک 18

  گرم 15از هر کدام  رنگ(15ی مختلف )حداقل پشم در رنگ ها نخ پرز 19

  گرم  15از هر کدام  رنگ( 1ابریشم در رنگ های مختلف)حداقل  نخ پرز 20

  عدد3 کوچک فندک 21

  گرم200ازهرکدام ،پوست گردو و ...(، زردچوبه)برگ مو  ماده رنگزای طبیعی 22

و ... ( در رنگ ، راکتیو ، متال کمپلکس )اسیدی  ماده رنگزای شیمیایی 23

 های اصلی و سیاه

 300از هر کدام 

 گرم 

 

  گرم 1000 ازهرکدام ، سبزسفید  زاج 22

  ازهرکدام نیم لیتر ،فرمیک و ...(، الکتیک، استیک )سولفوریک  اسید 25
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 برگه استاندارد مواد  -      

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  گرم 1000 استاندارد کلرید قلع 21

  گرم 1000 استاندارد بی کرومات پتاسیم 27

  گرم  1000 پودری  سولفات مس 28

  گرم  500 طعام نمک 29

  لیتر 1 صابون مایع مواد شوینده  30

  عدد 5از هر کدام  سه رنگ اصلی و سیاه و سفید گواش 31

  عدد 15هر کدام از  2و صفر  3، شماره های صفر  قلم مو 32

  بسته 2 رولی دستمال کاغذی 33

  عدد 15 معمولی پاک کن 32

  برگ 15 سانتی متر 100×  70 کاغذ پوستی 35

  دوک 1 پنبه ای پود نازک 31

  گرم 20 زنبور عسل موم 37

  برگ 15از هر کدام  در ابعاد مختلف کارتن بسته بندی 38

 

 وجه : ت

 محاسبه شود . نفر 85يك كارگاه به ظرفیت و مواد به ازاء يك نفر  -
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  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 3 فرانسه آچار 1

  عدد3 فلزی چکش 2

  عدد 15 پالستیکی یا پارچه ای یا آهنی سانتی متر 3

  عدد15 متوسط انبردست 2

  عدد 15 یا فارسی ترکی قیچی 5

  عدد 15 استاندارد قالب 1

  عدد 15 سانتی متر 50چوبی یا آهنی  خط کش 7

  عدد3 سانتی متر 50 گونیا 8

  عدد  1از هر کدام  زبر و نرم سنگ نفت 9

  عدد  1از هر کدام  چوب و آهن سوهان 10

  عدد5 رومیزی ماشین حساب 11

  عدد15 ت به رجشمارنسب یا دفتین دفه 12

  عدد 3 نسبت به رجشمار دم باریک 13

  عدد 3ازهرکدام  1000cc,500cc,250cc بشر 12

  عدد 5از هر کدام   20cc,10cc,0/1cc,1cc پیپت 15

  عدد 15 سانتی متر 50یا  30پودکشی  سیخ 11

  عدد 15 رنگ تخم مرغی 12 پالت 17

  عدد15 معمولی قیچی 18

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود. 85يك كارگاه به ظرفیت زار به ازاء اب -

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


