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 ، طرح و برنامه ريزي درسيدفتر پژوهش  نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :

 731820890010051: شايستگي آموزش ملي شناسايي كد 

 

 صنايع دستي ) فرش (اعضاء كارگروه برنامه ريزي درسي  : 

 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي آخرين مدرک تحصیلي  نام و نام خانوادگي رديف

 فرش هنري 2درجه  ناصر نظامي دوست 1
بافنده، طراح، مربي و آزمونگر 
 رشته فرش در فني و حرفه اي

 سال 25

 فرش دستباف هنري 1درجه  كفش محمدعلي زرينه 2

رئیس اتحاديه بافندگان 
نايب  -فرش دستباف تهران

رئیس اتحاديه كشوري 
 مدرس دانشگاه -فرش

 سال 19

مريم آهنگراني  3
 فراهاني

 فرش هنري 3درجه 
مدرس فرش رسام عرب زاده 

 -حرفه اي -و آزمونگر فني
 ناظر فني

 سال  13

 

 فرش كارشناسي موسي عباس زاده 4
یس گروه بافت و تکمیل رئ

 مركز ملي فرش
 سال 25

 فرش هنري 3درجه  عباس فاضلي دانش 5
هیأت مديره اتحاديه قالیبافان 

 تهران
 سال 24

 ديپلم علیرضا شادالو 6

 
 برق

ناظر موزه فرش رسام عرب 
 رفوگري -مربي قالي   -زاده

 سال20

 كارداني راحله رحیمي  7
 مديريت و 

برنامه ريزي 
 خانواده

ربي بهزيستي و جامعه م
 نابینايان

 سال 15

 سال 2 بافنده فرش روان شناسي كارشناسي ارشد حنانه درفشي جوان 8

 كارشناسي ارشد منا منتظري هدشي 9
مرمت اشیاء 

 فرهنگي و تاريخي

رئیس گروه برنامه ريزي 

 درسي فرش
 سال 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش فني و حرفه اي كشوور بووده و هرگونوه    كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان 

 سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است .

 طرح و برنامه ريزي درسي، دفتر  پژوهش   :آدرس

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

                    66583628تلفن                                                     66583658دورنگار       

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونيكي : 
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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    
 .مي شود

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

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

 ي:كارورز
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     دارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربا شود.)مانند آموزش يك شايستگي كا هر
 ه از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.(با است اد تئوريك

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

 اي خواهد بود .  ررها

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

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

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

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

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

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

 توجهات زيس  محيطي :

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

 متقارن دانش آموزان گروه آسیب ديده بینايينا)فارسي(  يقالیباف

 : شايستگي استاندارد آموزش شرح 

رعایت  قبیلهایی از کار که ( استفرش) مربوط به صنایع دستی شایستگی هاییکی از  ( نامتقارنفارسی) یقالیباف

به  گلیم بافی ابتدا و انتهای قالی، گره زدن ،فارسی مواد اولیه و ابزار قالیبافیآماده سازی  ،محیط کارایمنی و بهداشت در 

بافت اولیه عیوب رفع و  براساس نقشه بکارگیری مکانیزم های بافت، شیرازه پیچی، بافت قالیپود دهی، ، قارنروش نامت

 چله دوان ،، طراح قالیقالیبافی و ابزار با مشاغلی از قبیل فروشنده مواد اولیه شایستگیرا در بر می گیرد و در ضمن این 

  در ارتباط است. و رنگرز الیاف قالی و نصاب چله

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 اول متوسطه )پايان دوره راهنمايي(پايان دوره حداقل میزان تحصیالت : 

هاي فوقاني و حفظ تعادل در  و دامنه حركتي مناسب در اندام ٪50شنوايي حداقل :  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 نشستن ، سروگردن و تشخیص جهت يابي صحیح

 ندارد : مهارت هاي پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت  340طول دوره آموزش                    : 

 ساعت  100 و زمان آموزش نظري               : 

 ساعت  240 و زمان آموزش عملي                : 

 ساعت     - كارورزي                       :  زمان و 

  ساعت     - و زمان پروژه                            : 

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 25%:  كتبي -

 65% عملي : -

 10% اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 بینا نیمهبه همراه یک فرد نابینا یا  سال سابقه کار مرتبط 2لیسانس فرش با  -

 بینا نیمهنابینا یا  به همراه یک فرد سال سابقه کار مرتبط 5فوق دیپلم فرش با  -

 بینا نیمهبه همراه یک فرد نابینا یا  سال سابقه کار مرتبط 10دیپلم با  -
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

صحیح مواد اولیه، ابزار آالت، رجشمار  اطالق مي شود كه با انتخاب فرآيندياصطالحاً به  ( نامتقارنفارسي) يقالیباف

به روش فارسي با گره ، در زمان مشخص يک قالي بدون عیب ) متناسب با افراد نیمه بینا و نابینا (    و نقشه معین

 .بافته مي شودبا رعايت اصول ايمني و بهداشت نا متقارن 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Carpet  Weaver  (Persian unsymmetrical Method) - 

 

 

 

 

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

 و نصاب چله چله دوان -

 قالي ) مقدماتي ( طراح-

 طبیعي قالي دستبافرنگرز -

 رنگرز شیمیايي قالي دستباف-

 

 

 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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  شایستگیآموزش استاندارد 

 ها کار -

 عناوین ردیف

  محیط کاردر بهداشت و ایمنی رعایت  1

 فارسی آماده سازی مواد اولیه و ابزار قالیبافی 2

 گلیم بافی ابتدا و انتهای قالی 3

 تقارنمبه روش نا گره زدن 4

 د دهی پو 5

 بکارگیری مکانیزم های بافت 6

 شیرازه پیچی 7

 براساس نقشه بافت قالی 8

 بافتاولیه عیوب رفع  9
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 محیط كارايمني و بهداشت در رعايت 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ايمني  ،نگرش  ت ،مهار ،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-

 صندلی کارآموز-

 دستکش-

 ماسک دهان-

 رطوبت سنج-

 دما سنج-

 سیستم تهویه-

 رایانه-

 دتخته وایت بر-

 تخته پاک کن-

 ماژیک وایت برد -

 کتابخانه-

ظرف مخصوص جمع -

 آوری نخ های اضافی

   دقیقه30 عوامل زیان آور محیط )فیزیکی و بیولوژیکی(-

عوامل زیان آور محییط کیار و نقیش آن در بیروز ثیواد  و      -

 بیماریهای شغلی

   دقیقه30

   دقیقه30 روش طبقه بندی ابزار کار، مواد، کاال و ثمل آنها-

   1 مخاطرات ناشی از ثمل دستی بار از دیدگاه ارگونومیک-

   دقیقه30 جعبه کمک های اولیه -

   دقیقه30 انواع آتش و روشهای استفاده از خاموش کننده های دستی-

   1 انواع وسایل ثفاظت فردی و لزوم استفاده از آنها-

   دقیقه30 عوامل موثر در بروز برق گرفتگی-

    مهارت :

  3  استفاده صحیح از ابزار کار، مواد، کاال و ثمل آنها-

  2  استفاده صحیح از جعبه کمک های اولیه-

  2  استفاده صحیح از وسایل ثفاظت فردی-

  3  استفاده صحیح از خاموش کننده های دستی-

 نگرش :

 جلوگیری از آسیب های ناشی از ثواد  شغلی -

 جویی در استفاده از مواد مصرفی، انرژی و زمان صرفه-

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل ثفاظت فردی )دستکش التکس و ماسک(-

 رعایت اصول ارگونومی در هنگام کار )نشستن صحیح(-

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مواد زائد و دفع مناسب آنها-
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 استاندارد آموزش 
  یل آموزشی تحل برگه -

 عنوان : 

 فارسي ابزار قالیبافيو  آماده سازي مواد اولیه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 19 29 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

پود )پنبه ای، پشمی  انواع-    دانش :

 و ابریشمی(

 اه کالف باز کنیدستگ-

 هرزه گرد-

 یا سوهان سنگ نفت-

 مترسانتی -

 کاغذ-

 مداد-

 (کاردک) چاقو-

 قیچی لبه دار-

 شانه یا کرکیت-

 گونیا-

 خط کش-

 نقشه مناسب و کارت رنگ-

 بادهنس-

 ماشین ثساب-

 انواع نخ چله-

انواع نخ پرز )پشمی و -

 ابریشمی( 

 کپسول آتش نشانی-

پود کلفت و نازک، نخ چله و نخ  روش محاسبه تناسب بین نخ -

با استفاده از ماشین ثساب گویا برای افیراد   براساس رجشمار پرز

 نابینا

   دقیقه30/1

با توجه بیه   و نخ پرز مقدار نخ پود کلفت و نازک محاسبه روش-

با استفاده از ، مکانیزم و منطقه بافت رجشمارمورد نظر، ابعاد قالی 

 د نابیناماشین ثساب گویا برای افرا

2   

 نظر نوع ریسندگی )دسیت رییس و ماشیینی( و   از پرز انواع نخ -

 آنجنس 

2   

چیاقو  انواع ابیزار کیاربردی در بافیت قیالی بیه روش فارسیی )      -

، تکرکییییییا  ، شییانه((لبییه دار))، قیچییی فارسییی  ))کییاردک((

مناسب سازی شده با اعداد درشت بیرای افیراد نیمیه بینیا و     "متر

 و ...( پاکی ، بر پاکی،"افراد نابینا اعداد بریل برای

   دقیقه30/1

مناسب سازی شده در مقیاس بزرگ تر از "روش بررسی نقشه -

و تهیه آن به صیورت صیوتی ییا    ثد معمول برای افراد نیمه بینا 

براسیاس  میورد اسیتفاده   "تبدیل به خط بریل بیرای افیراد نابینیا   

 رجشمار،ابعاد قالی و ... 

1   

ردن خامه های رنگی برای بافت قیالی براسیاس   جور ک سروش-

با استفاده از برچسب درشت نمایی شده برای افراد نیمه بینا  نقشه

 و بریل شده برای افراد نابینا

2   
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ابزار قالیبافي فارسيو  آماده سازي مواد اولیه

 زمان آموزش

 جمع یعمل نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

محاسبه تناسب بین نخ پود کلفت و نازک، نخ چلیه و نیخ پیرز     -

 با استفاده از ماشین ثساب گویا برای افراد نابینا براساس رجشمار

  دقیقه30/3 

با توجه به ابعیاد  و نخ پرز مقدار نخ پود کلفت و نازک  محاسبه -

بیا اسیتفاده از    ، مکانیزم و منطقیه بافیت  رجشمار مورد نظر،قالی 

 ماشین ثساب گویا برای افراد نابینا

 3  

 و و ماشینی( پرز از نظر نوع ریسندگی )دست ریسانتخاب نخ  -

 آنجنس 

  دقیقه30/2 

چیاقو  ی در بافت قیالی بیه روش فارسیی )   انتخاب ابزار کاربرد -

 ، متیر تکرکیی ییا  ، شیانه   ((لبیه دار ))، قیچیی فارسیی   ((کاردک))

مناسب سازی شده با اعداد درشت برای افراد نیمه بینا و اعیداد  "

 و...("بریل برای افراد نابینا

 3  

مناسب سازی شده در مقیاس بزرگ تیر از ثید   "بررسی نقشه  -

بینا و تهیه آن به صورت صوتی یا تبدیل  معمول برای افراد نیمه

براساس رجشمار، ابعاد مورد استفاده "به خط بریل برای افراد نابینا

 قالی و ...

 2  

کردن خامه های رنگی بیرای بافیت قیالی براسیاس      روش جور-

با استفاده از برچسب درشت نمایی شده برای افراد نیمه بینا  نقشه

 او بریل شده برای افراد نابین

 5  
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -
 

 عنوان : 

 فارسي و ابزار قالیبافي آماده سازي مواد اولیه 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کمک های اولیهجعبه - نگرش :

 میز مربی-

 صندلی مربی-

 میز کارآموز-

 صندلی کارآموز-

 دستکش-

 ماسک دهان-

 رطوبت سنج-

 دما سنج-

 سیستم تهویه-

  رایانه-

 تخته وایت برد-

 تخته پاک کن-

 ماژیک وایت برد-

 کتابخانه-

ظرف مخصوص جمع -

 آوری نخ های اضافی

 اولیهمواد مصرف صرفه جویی در  -

 اشت : ایمنی و بهد

 رطوبت درکارگاه کنترل-

 التکس استفاده از دستکش-

 استفاده از ماسک دهان-

 توجهات زیست محیطی :

 یافتصوص و استفاده از آن در چرخه بازجمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخ-
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تهاي قاليان گلیم بافي ابتدا و

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 14 19 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 شانه-    دانش :
  چاقو )کاردک(-
 چوب شمشیرک-
 هاف-
 پود رنگیانواع -
 نخ چله-
 لبه دار قیچی-
 خط کش-
 دهچله کشی ش دار-
 کپسول آتش نشانی-
 جعبه کمک های اولیه-
 میز مربی-
 صندلی مربی-
 میز کارآموز-
 صندلی کارآموز-
 دستکش-
 ماسک دهان-
 رطوبت سنج-
 دما سنج-
 سیستم تهویه-
 رایانه-
 تخته وایت برد-
 تخته پاک کن-
 ماژیک وایت برد-
  کتابخانه-
ظرف مخصوص جمع آوری -

 نخ های اضافی

، سوف، دندان موشی، رنگیی ییا   ملیله ی،اسانواع گلیم )کرب-
 (پرچم، گالبتون یا کوبلنی و برجسته

1   

انتخاب نخ های خامه رنگی برای بافت گلییم از نیخ   روش -
با استفاده از برچسب درشت نمایی شده برای افراد  های قالی

 نیمه بینا و بریل شده برای افراد نابینا

1   

سی یا گلیم نیم لول روش بافت گلیم کرباسی )گلیم فار-
 بافت( 

2   

   1 روش بافت گلیم ملیله-

    مهارت :

انتخاب نخ های خامه رنگی برای بافت گلییم از نیخ هیای    -
با استفاده از برچسب درشت نمایی شده برای افراد نیمه  قالی

 بینا و بریل شده برای افراد نابینا

  دقیقه30/2 

  دقیقه30/8  یا گلیم نیم لول بافت(  بافت گلیم کرباسی )گلیم فارسی -

  3  بافت گلیم ملیله -

 نگرش :
 اولیهمواد مصرف صرفه جویی در -
 و مواد اولیه داری ابزاردقت در نگه-

 ایمنی و بهداشت : 
 مجهز بودن کارگاه به نور متناسب با میزان دید افراد نیمه بینا -
 مجهز بودن کارگاه به دستگاه تهویه -
 ت اصول ارگونومیرعای-
 استفاده از ابزار و وسایل مناسب-
 نگهداری ابزار در محل مناسب-

 توجهات زیست محیطی :
 یافتصوص و استفاده از آن در چرخه بازجمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخ -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 به روش نامتقارنزدن گره  

 شزمان آموز

 جمع عملی نظری 

10 16 26 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 )کاردک(چاقو  -    دانش :

نخ پرز )پشمی و  انواع-

 ابریشمی(

 خط کش-

 چله کشی شده دار-

 نقشه-

 قیچی لبه دار-

 کپسول آتش نشانی-

 ک های اولیهجعبه کم-

 میز مربی-

 صندلی مربی-

 میز کارآموز-

 صندلی کارآموز-

 دستکش-

 ماسک دهان-

 رطوبت سنج-

 دما سنج-

 سیستم تهویه-

 رایانه-

 تخته وایت برد-

 تخته پاک کن-

 ماژیک وایت برد-
  کتابخانه-

ظرف مخصوص جمع -

 آوری نخ های اضافی

   3 انواع گره )متقارن، نامتقارن و هنری( -

   1 متقارن )راست و چپ(نواع گره ناا-

   2 روش زدن گره نامتقارن راست-

   1 روش زدن گره نامتقارن چپ-

روش اندازه گیری طول سیاق گیره هیا نسیبت بیه مکیانیزم بافیت و        -

 با استفاده از انگشتان دست رجشمار

1   

   2 با استفاده از انگشتان دست روش اندازه گیری کشش گره ها-

    ارت :مه

  6  زدن گره نامتقارن راست -

  6  زدن گره نامتقارن چپ -

بیا   اندازه گیری طول ساق گره ها نسبت به مکانیزم بافت و رجشیمار  -

 استفاده از انگشتان دست

 2  

  2  با استفاده از انگشتان دست اندازه گیری کشش مناسب گره ها-

 نگرش :

 ولیهامواد مصرف صرفه جویی در -

 و مواد اولیه داری ابزاردقت در نگه-

 ایمنی و بهداشت : 

 مجهز بودن کارگاه به نور متناسب با میزان دید افراد نیمه بینا -

 مجهز بودن کارگاه به دستگاه تهویه -

 رعایت اصول ارگونومی-

 استفاده از ابزار و وسایل مناسب-

 نگهداری ابزار در محل مناسب-

 ات زیست محیطی :توجه

 یافتآن در چرخه بازجمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استفاده از  -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 پود دهي
 زمان آموزش

 
 جمع عملی نظری

7 41 48 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، مواد ابزار ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 شانه-    دانش :

 )نازک و کلفت(پود -

 چاقو )کاردک(-

 چله کشی شده دار-

 قیچی لبه دار-

 کپسول آتش نشانی-

 جعبه کمک های اولیه-

 میز مربی-

 صندلی مربی-

 میز کارآموز-

 صندلی کارآموز-

 دستکش-

 ماسک دهان-

 رطوبت سنج-

 دما سنج-

 سیستم تهویه-

 رایانه-

 تخته وایت برد-

 تخته پاک کن-

 ماژیک وایت برد-
 کتابخانه-

ظرف مخصوص جمع -

 آوری نخ های اضافی

 

 

روش های پود گذاری با توجه به مکانیزم بافت منطقه  -

 )تخت، نیم لول و لول(

   دقیقه30/1

   دقیقه30/1 روش های پود گذاری در بافت تخت-

   1 روش پود گذاری در بافت نیم لول  -

   2 (پود 2روش پود گذاری در بافت لول ) -

   1 روش تنظیم کشش پود نسبت به چله-

    مهارت :

  7  پود گذاری در بافت تخت -

  15  پود گذاری در بافت نیم لول  -

  16  (پود 2پود گذاری در بافت لول ) -

  3  تنظیم کشش پود نسبت به چله -

 نگرش :

 اولیهمواد مصرف  صرفه جویی در-

 و مواد اولیه داری ابزاردقت در نگه-

 ایمنی و بهداشت : 

 مجهز بودن کارگاه به نور متناسب با میزان دید افراد نیمه بینا -

 مجهز بودن کارگاه به دستگاه تهویه -

 رعایت اصول ارگونومی-

 استفاده از ابزار و وسایل مناسب-

 مناسبنگهداری ابزار در محل -

 توجهات زیست محیطی :

 یافتصوص و استفاده از آن در چرخه بازجمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخ-
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بکارگیري مکانیزم هاي بافت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 20 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط زيست محیطيتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ک(کارد)چاقو -    دانش :

نخ پرز )پشمی و  انواع-

 ابریشمی(

 دار چله کشی شده-

 قیچی لبه دار-

 شانه یا کرکیت-

 پود )نازک و کلفت(-

 نقشه-

 کپسول آتش نشانی-

 جعبه کمک های اولیه-

 میز مربی-

 صندلی مربی-

 میز کارآموز-

 صندلی کارآموز-

 دستکش-

 ماسک دهان-

 رطوبت سنج-

 دما سنج-

 سیستم تهویه-

ظرف مخصوص جمع -

 آوری نخ های اضافی

 رایانه-

 تخته وایت برد-

 تخته پاک کن-

 ماژیک وایت برد-

  کتابخانه-

 

   1  انواع مکانیزم بافت )تخت ، نیم لول و لول( -

   3 روش بافت تخت-

   3 ت نیم لولباف روش -

   3 بافت لول روش -

    مهارت :

  7  بافت تخت-

  6  بافت نیم لول -

  7  بافت لول  -

 نگرش :

 اولیهمواد مصرف صرفه جویی در -

 و مواد اولیه داری ابزاردقت در نگه-

 ایمنی و بهداشت : 

 یمه بینامجهز بودن کارگاه به نور متناسب با میزان دید افراد ن -

 مجهز بودن کارگاه به دستگاه تهویه -

 رعایت اصول ارگونومی-

 استفاده از ابزار و وسایل مناسب-

 نگهداری ابزار در محل مناسب-

 توجهات زیست محیطی :

 یافتصوص و استفاده از آن در چرخه بازجمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخ -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 شیرازه پیچي 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 24 34 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

نخ پرز )پشمی و  انواع-    دانش :

 ابریشمی(
 سوزن-
 نخ چله -
 (کاردک) چاقو-
 کشی شدهچله  دار-
 نخ پود-
 کپسول آتش نشانی-
 جعبه کمک های اولیه-
 میز مربی-
 صندلی مربی-
 میز کارآموز-
 صندلی کارآموز-
 دستکش-
 ماسک دهان-
 رطوبت سنج-
 دما سنج-
 سیستم تهویه-
 رایانه-
ظرف مخصوص جمع آوری -

 نخ های اضافی
 تخته وایت برد-
 تخته پاک کن-
 ماژیک وایت برد-
 کتابخانه-

 
 

   1 متصل( -واع شیرازه )منفصلان -

انواع شیرازه متصل )معمولی یا متوازی، متقاطع، متخاصم یا -
 ثصیری دورنگ، ثصیری و متوازی دو رنگ(

1   

   2 پیچیدن شیرازه معمولی یا متوازی روش-

   2 پیچیدن شیرازه متقاطع روش-

 با استفاده پیچیدن شیرازه متخاصم یا ثصیری دو رنگ روش -
 از عالمتگذاری برای تفکیک رنگ خامه ها

2   

بییا اسییتفاده از   پیچیییدن شیییرازه متییوازی دو رنییگ    روش -
 عالمتگذاری برای تفکیک رنگ خامه ها

2   

    مهارت :

  6  پیچیدن شیرازه معمولی یا متوازی -

  6  پیچیدن شیرازه متقاطع -

سیتفاده از  بیا ا  دو رنیگ  پیچیدن شیرازه متخاصم یا ثصییری  -
 عالمتگذاری برای تفکیک رنگ خامه ها

 6  

بیا اسیتفاده از عالمتگیذاری     پیچیدن شیرازه متوازی دو رنیگ  -
 برای تفکیک رنگ خامه ها

 6  

 نگرش :

 اولیهمواد مصرف صرفه جویی در -

 و مواد اولیه داری ابزاردقت در نگه-

 ایمنی و بهداشت : 

 ر متناسب با میزان دید افراد نیمه بینامجهز بودن کارگاه به نو -

 مجهز بودن کارگاه به دستگاه تهویه -

 رعایت اصول ارگونومی-

 استفاده از ابزار و وسایل مناسب-

 نگهداری ابزار در محل مناسب-

 توجهات زیست محیطی :

 یافتاستفاده از آن در چرخه بازجمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 براساس نقشه بافت قالي -

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

18 42 60 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کاردک یا چاقو-    دانش :

و  نخ پرز رنگی )پشمی-

 ابریشمی( 

 یا کرکیتشانه -

 سوزن-

 )نازک و کلفت(پود -

 چرم یا تخته-

 لبه دار قیچی-

 مترسانتی -

 مداد-

 خط کش-

و کارت  نقشه مناسبنواع ا-

 رنگ

 فرانسه آچار-

 میخ کش-

 گونیا-

 شده کشیچله  دار-

 ماژیک ضد آب-

سیم مفتول برای پایین -

 کشی

 کپسول آتش نشانی-

 جعبه کمک های اولیه-

 یز مربیم-

 صندلی مربی-

 میز کارآموز-

 صندلی کارآموز-

 دستکش-

نقشه خوانی نقوش سراسری، یک چهارم، یک دوم و واگیره  روش-

مناسب سازی شده در مقیاس بزرگ  به شیوه های سنتی و کد بافی

تر از ثد معمول برای افراد نیمه بینا و تهیه آن به صورت صوتی یا 

 نابینا تبدیل به خط بریل برای افراد

3   

با استفاده از چسب   تقسیم بندی چله ها متناسب با نقشه روش-

 دوطرفه یا زدن الک و برجسته نمودن تار چله

2   

   1 نا متقارن  گره زدن روش-

   1 روش پیش کشی و منظم کردن گره ها-

   1 عبور پود کلفت روش-

   2 عبور پود نازک روش-

   1 اپیچیدن شیرازه ه روش-

   1 با کمک گرفتن از دست مخالف کوبیدن پودها روش-

با کمک گرفتن از دست مخالف جهت اندازه  قیچی زدنروش -

 گیری سرپرزها

1   

   1 تنظیم کشش چله نسبت به پود کلفتروش -

با استفاده از چسب نواری پهین و متیر مناسیب     پایین کشی روش-

 و دوختسازی شده با خط بریل 

2   

   2 روش بریدن چله ها بعد از پایان بافت -

    مهارت :

نقشه خوانی نقوش سراسری، یک چهارم، یک دوم و واگیره به  -

مناسب سازی شده در مقیاس بزرگ تر  شیوه های سنتی و کد بافی

از ثد معمول برای افراد نیمه بینا و تهیه آن به صورت صوتی یا 

 نابیناتبدیل به خط بریل برای افراد 

 5  
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  استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 براساس نقشه بافت قالي 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ماسک دهان-    مهارت :

 رطوبت سنج-

 ا سنجدم-

 سیستم تهویه-

 رایانه-

 تخته وایت برد-

 تخته پاک کن-

 ماژیک وایت برد-

 کتابخانه-

ظرف مخصوص جمع آوری -

 نخ های اضافی

 

 

 

 

با استفاده از چسب   تقسیم بندی چله ها متناسب با نقشه-

 دوطرفه یا زدن الک و برجسته نمودن تار چله

 6  

  1  زدن گره نا متقارن -

  2  منظم کردن گره هاپیش کشی و -

  2  عبور پود کلفت-

  3  عبور پود نازک-

  3  پیچیدن شیرازه ها-

  8  با کمک گرفتن از دست مخالف کوبیدن پودها-

با کمک گرفتن از دست مخالف جهت اندازه گیری  قیچی زدن -

 سرپرزها

 4  

  2  تنظیم کشش چله نسبت به پود کلفت -

ستفاده از چسب نواری پهن و متر مناسب سازی با ا پایین کشی-

 و دوختشده با خط بریل 

 4  

  2  بریدن چله ها بعد از پایان بافت -

 نگرش :

 اولیهمواد مصرف صرفه جویی در -

 و مواد اولیه داری ابزاردقت در نگه-

 ایمنی و بهداشت : 

 د نیمه بینامجهز بودن کارگاه به نور متناسب با میزان دید افرا -

 مجهز بودن کارگاه به دستگاه تهویه -

 رعایت اصول ارگونومی-
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  استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 براساس نقشه بافت قالي 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، مواد ابزار ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت :

 استفاده از ابزار و وسایل مناسب-

 

 نگهداری ابزار در محل مناسب-

 توجهات زیست محیطی :

 یافتصوص و استفاده از آن در چرخه بازجمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخ-
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  استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بافتاولیه عیوب رفع  

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

25 54 79 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 قالب-    دانش :

 (کاردک)چاقو -

 شانه-

 لبه دار قیچی-

 سوزن-

 نخ چله-

 (کلفتو ازک ن)پود -

 ماشین ثساب-

 نقشه-

 دم باریک-

 مترسانتی -

 مداد-

 میخ-

 چکش-

 میخ کش-

 فرانسه آچار-

 گونیا-

 بشکاف-

 کپسول آتش نشانی-

 جعبه کمک های اولیه-

 میز مربی-

   3 چلهتک تارهای روش رفع پارگی -

   2 باال زدگیاز ادامه  و جلوگیری روش رفع-

   2 پایین زدگی از ادامه و جلوگیریروش رفع -

   1 کیسی از ادامه راه های جلوگیری-

   1 شمشیریاز ادامه  جلوگیریروش -

   1 ثین بافت رفع خلوت بافی راه های-

   1 بره بره شدناز ادامه  و جلوگیریروش رفع -

   1 ذرتی شدن یا ته خواب شدن از ادامه جلوگیریروش -

   2 دو رنگی از ادامه جلوگیریروش -

   دقیقه30/1 هنگام بافت غلط بافی از ادامه و جلوگیری روش رفع-

   دقیقه30/1 پود نما شدن از ادامه و جلوگیری روش رفع -

   2 لوچه دار شدن از ادامه جلوگیری راه های -

جمع شدگی و باز شدگی  از ادامه و جلوگیریروش رفع -

 عرض بافت

3   

   2 نا منظم بودن شیرازه پیچی دامهاز ا و جلوگیریروش رفع  -

   1 از ادامه پخش نا منظم چله ها روش رفع و جلوگیری -

    مهارت:

  6  چلهتک تارهای رفع پارگی  -

  6  باال زدگیو جلوگیری از ادامه رفع -

  6  پایین زدگیو جلوگیری از ادامه رفع -
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 استاندارد آموزش 

 ش ی تحلیل آموز برگه -

 عنوان : 

 بافتاولیه عیوب رفع  -

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی مربی-    مهارت :

 میز کارآموز-

 صندلی کارآموز-

 دستکش-

 ماسک دهان-

 رطوبت سنج-

 سنجدما-

 سیستم تهویه-

 رایانه-

 تخته وایت برد-

 تخته پاک کن-

 ماژیک وایت برد-

 کتابخانه-

ظرف مخصوص جمع آوری -

 نخ های اضافی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3  شمشیریجلوگیری از ادامه -

  3  ه بره شدنربو جلوگیری از ادامه رفع -

  5  ذرتی شدن یا ته خواب شدنجلوگیری از ادامه -

  6  دو رنگیه جلوگیری از ادام-

  6  هنگام بافت و جلوگیری از ادامه غلط بافیرفع -

  3  پود نما شدنو جلوگیری از ادامه رفع  -

  3  رفع و جلوگیری از جمع شدگی و باز شدگی عرض بافت-

  4  نا منظم بودن شیرازه پیچی و جلوگیری از ادامه رفع -

  3  ه هارفع و جلوگیری از ادامه پخش نا منظم چل-

 نگرش :

 اولیهمواد مصرف صرفه جویی در -

 داری ابزاردقت در نگه -

 ایمنی و بهداشت : 

 مجهز بودن کارگاه به نور متناسب با میزان دید افراد نیمه بینا -

 مجهز بودن کارگاه به دستگاه تهویه -

 رعایت اصول ارگونومی-

 استفاده از ابزار و وسایل مناسب-

 نگهداری ابزار در محل مناسب-

 توجهات زیست محیطی :

 یافتاده از آن در چرخه بازجمع آوری نخ های اضافی در ظروف مخصوص و استف-
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 دستگاه15 به منطقه بافت( با توجه Cm60  ×Cm40) دار کوچک پایه دار متحرک 1

 جعبه 1 سری کامل تجهیزات جعبه کمکهای اولیه 2

 دستگاه1 کیلویی 6پودر خشک  کپسول آتش نشانی 3

 عدد1 (Cm150  ×Cm100) تخته وایت برد 4

 عدد1 پنج قفسه ای کتابخانه 5

 عدد1 )چوبی یا فلزی( میز مربی 6

 عدد1 )چوبی یا فلزی( صندلی مربی 7

 عدد15 چوبی یا صندلی کارآموز نیمکت 8

 عدد 2 پالستیکی ظروف مخصوص جمع آوری نخ های اضافی 9

 دستگاه1 گویا مجهز به درشت نما یا سیستم صفحه خوان رایانه 10

 دستگاه 3 چوبی کالف باز کنی 11

 عدد3 استاندارد هرزه گرد 12

 عدد15 )چوبی یا فلزی و ...( هاف 13

 عدد15 میلیمتر 5ت کمتر از با ضخام چوب شمشیرک 14

 عدد15 چوبی چوب کوجی 15

 عدد30 چوبی زیرسری کوجی 16

مناسب سازی  نسبت به ابعاد و رجشمار قالی )کددار یا سنتی( نقشه  17

شده در مقیاس بزرگ تر از ثد معمول برای افراد نیمه بینا و 

برای افراد  تهیه آن به صورت صوتی یا تبدیل به خط بریل

 نابینا

 عدد15

 دستگاه 1 گویا رطوبت سنج 18

 دستگاه 1 گویا دما سنج 19

 دستگاه 1 مطبوع سیستم تهویه 20

مناسب سازی شده در مقیاس بزرگ تر از ثد معمول برای  کارت رنگ 21

افراد نیمه بینا و تهیه آن به صورت صوتی یا تبدیل به خط 

 بریل برای افراد نابینا

 عدد 15

    

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  15هیزات براي يک كارگاه به ظرفیت تج -
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 برگه استاندارد مواد  -                  

 تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 گرم 200از هر کدام  )پشمی، پنبه ای، ابریشمی(  نخ چله 1

 رمگ 50از هر کدام  رنگ(  15پشم در رنگهای مختلف )ثداقل  نخ پرز 2

 گرم 50از هر کدام  رنگ(  6ابریشم در رنگهای مختلف )ثداقل  نخ پرز 3

 گرم 200از هر کدام  )پشمی، پنبه ای، ابریشمی( پود کلفت 4

 دوک 1 نسبت به رجشمار پود نازک 5

 عدد 1از هر کدام  )قرمز و مشکی(  مداد رنگی 6

 د برای هر کارگاهعد 1از هر کدام  )مشکی، آبی و قرمز(  ماژیک وایت برد 7

 سانتیمتر40   سانتی متر 5قطر  چرم 8

 عددHB 1 مداد 9

 عدد1 یکبار مصرف ماسک دهان 10

 جفت  1 التکس دستکش 11

 عدد برای هرکارگاه1 وایت برد تخته پاک کن 12

 عدد برای هرکارگاه 5از هر کدام  )چوب و آهن( سنباده 13

 ددع2از هرکدام  )کوچک و بزرگ(  سوزن 14

 گرم50 نسبتاً متوسط میخ 15

 سانتیمتر40   سانتی متر 5قطر  تخته 16

 عدد 1 ضد آب ماژیک 17

 عدد 2 (A4یا  A5) کاغذ 18

 متر 2 استاندارد سیم مفتول 19

 ثلقه برای هر کارگاه1 پهن چسب نواری 20

 

 توجه : 

 مواد به ازاء يک نفر محاسبه شود . -

 
 
 
 
 
 
 



 22 

 
 
 
 

 
 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 عدد1ازهرکدام )زبر و نرم ( سنگ نفت 1

مناسب سازی شده با اعداد درشت برای افراد نیمه بینا و اعداد  سانتی متر 2

 بریل برای افراد نابینا

 عدد15

 عدد15 فلزی شانه )کرکیت( 3

 عدد15 فلزی چاقو)کاردک( 4

 عدد3 فلزی دم باریک 5

 عدد3 فرانسه آچار 6

 عدد2 استاندارد میخ کش 7

مناسب سازی شده با اعداد درشت برای افراد نیمه بینا و اعداد  گونیا 8

 بریل برای افراد نابینا

 عدد2

 عدد15 لبه دار قیچی  9

 عدد15 سانتی متری( 50)چوبی یا فلزی  خط کش 10

شده با اعداد درشت برای افراد نیمه بینا )فلزی( مناسب سازی  چکش 11

 و اعداد بریل برای افراد نابینا

 عدد3

 عدد 1از هر کدام  )چوب و آهن( سوهان 12

 عدد 15 فلزی بشکاف 13

 عدد 5 گویا ماشین ثساب 14

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 15ابزار براي يک كارگاه به ظرفیت  -
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 های آموزشی ) اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد ( منابع و نرم افزار  -

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

 ناصر نظامی دوست جزوه قالیباف فارسی 1

 موسی عباس زاده

 ییییییی ییییییی ییییییی ییییییی

 ییییییی ییییییی ییییییی ییییییی فاطمه السادات اعتضاد رجزوه ایمنی و بهداشت در محیط کا 2

       

       

 

 

 
 
 

 سایر منابع و محتواهای آموزشی ) پیشنهادی گروه تدوین استاندارد ( عالوه بر منابع اصلی   -

 مولف / مولفین سال نشر نام کتاب یا جزوه ردیف
 مترجم/

 مترجمین
 توضیحات ناشر محل نشر

 ییییییی انتشارات فردین تهران ییییییی شیرین صوراصرافیل 1368 نفرش ایرا 1

 ییییییی فرهنگسرا )یساولی( تهران ییییییی جواد یساولی 1375 مقدمه ای بر شناخت قالی ایران 2

 ییییییی انتشارات یساولی تهران ییییییی تورج ژوله 1381 پژوهشی در فرش ایران 3

 ییییییی انتشارات بازتاب تهران ییییییی ان دخت نیرومندپور 1378 آموزش هنر قالیبافی 4

        

        

 

 

 
 
 

 فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد

 ردیف عنوان

www.carpetmaster.ir 1 

www.tabriziau.ac.ir 2 

 
 
 

 




