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استاندارد عملکرد

در پايان اين پودمان انتظار مي رود تا هنرجو عوامل مؤثر در ميزان ضايعات گيري 
در ماشين هاي حالجي را فرا گيرد

و محاسبۀ توليد را انجام دهد. اصول كاركرد اتو لولر و نحوه محاسبات مرتبط با فتيله را 
بياموزد. مقدار كشش و مقدار توليد را در ماشين هاي نيم تاب و تمام تاب را فرا گيرد.

است  تهيه شده  زير  راهنماي هنرآموز دانش فني تخصصي در بخش هاي  كتاب 
كه شامل:

 بودجه بندي تدريس هر پودمان و به تفكيك هر جلسه 
 طرح درس هر جلسه با توجه به محتوي هر جلسه از پودمان

 انواع روش هاي تدريس 
 نكات مهم و كليدي تدريس

 نحوه ارزشيابي مستمر و پاياني ـ تئوري و عملي 
 دانش فني

 خالصه تدريس 
 پاسخ به سؤاالت درحد لزوم و توضيح تصاوير كتاب درصورت لزوم

مي باشد. در اين راهنما سعي شده است از اطاله كالم پرهيز شود و هدف همراهي با 
هنرآموز براي رسيدن به يك تدريس خوب و كامل است. از طرفي سعي شده است 
بندي تدريس  بودجه  ابتدا  را پوشش دهد. در  ارزشيابي  نكات كليدي درخصوص 

پودمان و سپس طرح درس هرجلسه ذكر شده است.

                                     شايستگي 1: محاسبه نخ
شايستگي 2: محاسبه پارچه            

تعريف ضايعات و نحوۀ محاسبات آن در ماشين هاي ريسندگي چيست؟
محاسبۀ توليد در ماشين هاي حالجي، كاردينگ، هشت الكني، نيم تاب و تمام تاب 

چگونه انجام مي شود؟
سيستم اتو لولر چيست و چگونه به يكنواخت شدن فتيله كمك مي كند؟

چرا سيستم اتو لولر به صرفه جويي در مصرف برق كمك مي كند؟
كشش در ريسندگي پنبه اي را چگونه حساب مي كنند؟

تبديل نمرۀ نخ و محاسبۀ وزن در متر نخ به كمك جدول تبديل چگونه انجام مي شود؟

آیا می دانید



فصل اول: محاسبات نخ و پارچه

3

وظايف پست سازمانی هنرآموز 

 اشتغال به تدريس هفتگی طبق برنامه براساس ضوابط مصوب آموزش و پرورش 
 همكاری و تفاهم با ساير همكاران در زمينه های شغلی 

 رسيدگی به حضور و غياب هنرجويان وثبت تأخير يا غيبت در دفتر مربوطه )در 
بخش تئوری و عملی(

 تهيه طرح درس ساالنه و تحويل آن به دفتر هنرستان 
 برقراری و حفظ نظم در كالس درس و محيط های آموزش عملی و بازديدها

 رسيدگی به تكاليف و تمرينات محوله )تئوری عملی (
 استفاده از كار گروهی در قسمت تئوری و در آموزش های عملی 

 تدريس آموزش های مهارتی به صورت موازی با آموزش های نظری 
 ثبت نمرات و پرسش و پاسخ های هنرجويان به صورت مستمر در دفاتر مربوطه 

 شركت فعال در جلسات شوراها و گروه های درسی در هنرستان ها
 شركت در جلسات گروه های آموزشی در سطح منطقه

 استفاده از استانداردها و سرفصل های مربوطه به رشته تدريس 
 توجيه هنرجويان نسبت به رشته تحصيلی و آينده شغلی 

 استفاده از لباس كار در حين انجام دروس عملی
توانمندی های  شناخت  همچنين  و  هنرجويان  خانوادگی  وضعيت  شناخت   

جسمی  و ذهنی هنرجويان 
 تهيه و اجرای طرح درس در قالب تخصصی درسی در فواصل زمانی معين 

 نوآوری و ابداعات در زمينه تدريس به منظور بهبود كيفيت آموزشی
 شناسايی، سنجش و شكوفا نمودن استعدادهای فطری و خدادادی هنرجويان 

 حضور به موقع در كالس و سعی وافر در هدر نرفتن دقت هنرجويان 
 همكاری با مدير واحد آموزشی و اجرای دستورات و مقررات اداری 

 ارائه طرح پيشنهادات سازنده و مفيد در جهت پيشرفت تحصيلی و اخالقی هنرجويان 
 برقراری ارتباط با اوليا برحسب ضرورت به منظور اطالع آنان از وضعيت درسی 

و اخالقی فرزندانشان 
 استفاده بهينه از وسايل و امكانات كارگروه ها

 همكاری در نگهداری وتعمير وسايل كارگاه ها بعد از استفاده آنان 
 تصحيح اوراق امتحانات و تحويل به موقع نمرات به مسئول مربوطه 

 انجام ارزشيابی تشخيصی تدريجی و پايانی برابر آيين نامه ها از هنرجويان 
 انجام ساير امور ارجاعی مرتبط در صورت لزوم

 گروه بندی هنرجويان در جهت پيشبرد اهداف تحصيلی و انضباطی
 رعايت تقوا، اصول انسانی و اسالمی  در مواجه با هنرجويان و آموزش مسائل تربيتی
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شیوه نامه مراحل نوشتن طرح درس

است كه  يادگيری الزم  ـ  ياددهی  فرايند  افزايش كيفيت  هنرآموزان گرامی  جهت 
خود را مقيد به تهيۀ طرح درس برای هر جلسۀ آموزشی تئوری و عملی بدانند و 
تمامی  فرايند تدريس در هر جلسه را به دقت پياده سازی كنند. هر هنرآموز می تواند 
با توجه به شرايط و امكانات موجود و ميزان توانايی های هنرجويان از انواع روش های 
تدريس فعال استفاده كنند. در گروهي از همكاران كم تجربه گاهي اين سؤال به 
همراه اضطرابي خاص ظاهر مي شود و اگر به نحوي اين اضطراب را به هنگام تدريس 
بروز دهيم يعني؛ »اولين پله شكست«. هنرجويان معموالً تجربه چندين ساله در 
شناخت كليه رفتارهاي معلمشان دارند و كوچك ترين رفتار هنرآموز را ناخودآگاه 
زير ذره بين تجزيه و تحليل خود قرار مي دهند و شايد نتوانند آنچه حس مي كنند 
بيان كنند ولي به هر حال با نگاه يا رفتارشان به يكديگر يا به معلم گوشزد مي كنند. 
اولين نكته اي كه در كالس داري مدنظر داشتند، اين بود كه معلم بايد بتواند تسلط 
كامل خود را بر موضوع و كالس نشان دهد. همكاران نيز با بيان خود همين مطلب 
را مي رسانند. معلم بايد احاطه به كليه موارد بحث داشته باشد و قدرت ارائه آنها 
را نشان دهد. فعاليت های هنرآموز برای اجرای طرح درس به طور كلی شامل سه 

مرحله قبل از تدريس، ضمن تدريس و بعد از تدريس می باشد. 
در قسمت فعاليت های قبل از تدريس، هنرآموز به تدوين مواردی از قبيل اهداف 
آموزشی  ابزارهای  و  رسانه ها  توانمندساز،  اهداف  تدريس،  روش  های  درس،  كلی 
مورد نياز و فضاها و تجهيزات آموزشی مورد نياز می پردازد. در قسمت فعاليت های 
ضمن تدريس هنرآموز مربوط به مواردی از قبيل فعاليت های اوليۀ تدريس )سالم، 
احوال پرسی، حضور و غياب، بازديد تكاليف و...(، ارزشيابی تشخيصی، آماده سازی 
)زمينه سازی(، ارائه درس و جمع بندی و نتيجه گيری می پردازد فعاليت های بعد 
از هر تدريس شامل ارزشيابی مستمر )تكوينی ـ مرحله ای(، تعيين تكليف، معرفی 
منابع مرتبط با درس و موضوع جلسۀ آينده و اقدامات الزم ديگر می باشد. هنرآموز 

در پايان هر تدريس الزم است از يادگيری هنرجويان اطمينان حاصل كند.
بسياري از همكاران جهت موفق بودن، لزوم داشتن طرح درس مناسب و فراگير، 
خواه به صورت مكتوب يا ذهني را قائل بودند. آنان معتقد بودند وجود طرح درس 
مناسب باعث تسلط كامل معلم بر موضوع مربوط مي شود تا بدون اتالف وقت موارد 
درسي را به طور كامل پياده كند. استفاده از طرح درس، به عنوان ابزار كارآمد در 
زمينه تكنولوژی آموزشی، در خدمت افزايش كيفيت نظام آموزشی كشور می باشد. 
طرح درس جهت برنامه ريزی و سازمان دادن به مجموعه فعاليت های هنرآموز در 
ارتباط با هدف های آموزشی، محتوای درس و توانائی های هنرجويان برای مدت 

زمان مشخص تدوين می  شود. 



فصل اول: محاسبات نخ و پارچه

5

مراحل نوشتن طرح درس روزانه

اهداف يادگيری نظير بودجه بندی زمانی و مكانی، ارزشيابی، محتوا و مواد آموزشی، 
رسانه های آموزشی، روش های تدريس و.. محور طرح درس می باشند و كليۀ اجزای 
طرح درس به طور مستقيم در ارتباط با آنها تدوين می شود. به طور كلی برای تهيه 

يك طرح درس روزانه، اغلب مراحل و نكات زير به ترتيب رعايت می شود:

1ـ مشخصات کلی 
تعداد  هنرستان،  نام  درس،  طرح  شماره  جلسه،  مدت  درس،  موضوع  درس،  نام 
هنرجو، پايه و دوره و رشته، نام هنرآموز و تاريخ در باالی صفحه كار برگ طرح 

درس نوشته می شود.

2ـ مشخص کردن اهداف کلی، جزئی و رفتاری 
می خواهيد  كه  است  چيزی  همان  شما  درس  طرح  شويد  مطمئن  اينكه  برای 
آموزش دهيد، بايد با توجه به اصول و فنون طبقه بندی هدف های شناختی، عاطفی 
و مهارتی هدف های طرح درس خود را بنويسد. يك هنرآموز آگاه هدف های كلی و 

رفتاری موضوعی كه قصد تدريس آن را دارد، مشخص می نمايد. 

فراگير  است كه وضعيت  نهايی  2ـ1ـ هدف های کلی: يك هدف كلی، مقصود 
را پس از دريافت يك عمل آموزشی توصيف می كند.  به عبارت ديگر هدف های 
اثر آموزشی كه به  انتظار دارد، در  كلی آموزشی حاوی نتايجی هستند كه معلم 
از آنها برای يادگيری به عمل می آورند،  دانش آموزان می دهد و فعاليت هايی كه 

عايد فراگيران شود. 

است  قرار  كه  هستند  قابليت هايی  كلی  هدف های  جزئی:  هدف های  2ـ2ـ 
چون  و  كنند  كسب  يادگيری  تجارب  از  مجموعه ای  گذراندن  از  پس  فراگيران 
اين هدف ها با واژه های كلی بيان می شوند معموالً به توضيح بيشتری نياز دارند، 
انجام  ريزتر  يا  فرعی  جزئی،  هدف های  از  مجموعه ای  ارائه  طريق  از  توضيح  اين 
مثال  عنوان  به  باشند؛  اندازه گيری  و  مشاهده  قابل  بايد  جزئی  اهداف  می پذيرد. 

هنرجو بايد بتواند موضوعات را شرح دهد، نام ببرد و يا رسم كند.

به طور  آموخته ها:  پیش  یا  ورودی  رفتار  تعیین  رفتاری،  هدف های  2ـ3ـ 
از شروع  توانای هايی است كه هنرجويان قبل  معمول رفتار ورودی، آموخته ها و 
درس جديد بايد آنها را كسب كرده باشند تا بتوانند درس جديد را فراگيرند. برای 
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اطمينان يافتن از يادگيری، قبل از شروع هر درس جديد، الزم است درس جلسۀ 
قبل مورد ارزشيابی قرار گيرد و به رفع اشكاالت احتمالی پرداخته شود. در حقيقت 
رفتار ورودی، پيش نياز الزم برای يادگيری درس جديد می باشد. اگر هنرآموز از 
عده ای  است  ممكن  نباشد،  آگاه  هنرجويان  قبلی  مهارت های  و  معلومات  ميزان 
هدف های  تعيين  از  پس  هنرآموز  بنابراين  نكنند.  درک  را  جديد  درس  آنان  از 
درس جديد، بايد از خود سؤال كند كه هنرجويان برای رسيدن به اين اهداف چه 
چيزهايی را بايد از پيش آموخته باشند. شايان ذكر است كه هنرآموز، رفتار ورودی 
يا پيش دانسته های الزم برای درس جديد را به هنگام تهيۀ طرح درس و پيش از 
رفتن به كالس و اجرای تدريس تعيين می كند، زيرا او تا اين هنگام نمی داند كه 
هنرجويان به چه ميزان از رفتار ورودی و دانش و مهارت پيش نياز برای يادگيری 
درس جديد برخوردارند فقط می تواند تشخيص دهد كه آنان قبل از آموختن درس 
جديد بايد درس های قبلی را آموخته باشند تا بتوانند درس جديد را فرا گيرند. 
هنرآموز پس از تهيه آزمون رفتار ورودی كه انواع آن در گام چهارم خواهد آمد و 
همچنين بعد از اجرای آن آزمون، به ميزان دانش و مهارت پيش نياز هنرجويان 

برای آموختن بهتر درس جديد پی خواهد برد.
هدف های رفتاری عبارت اند از اعمال، رفتارها، حركات وآثاری كه قابل مشاهده كردن، 
كه  می سازند  مشخص  اهداف  قبيل  اين  باشند.  سنجش  و  لمس كردن  شنيدن، 
رعايت  رفتاری  هدف های  طرح  برای  رسيده اند.  كلی  هدف های  به  دانش آموزان 

چهار ويژگی مخاطب، فعل رفتاری، شرايط و معيار و درجه ضروری می باشد. 
برای تدوين اهداف آموزشی در نظر داشتن سطوح مختلف حيطه های )شناختی، 
عاطفی و روانی ـ حركتی( الزامی  می باشد. توضيح آنكه دانشمندان تعليم و تربيت 
هدف های تربيتی را در سه حيطه تقسيم بندی كرده اند. تغييراتی كه در اثر تعليم 
و تربيت در ذهن ايجاد می شود ماهيت آن دانش و معلومات است كه در »حيطه 
شناختی« )دانش، فهميدن، كاربستن، تجزيه و تحليل، تركيب، قضاوت و ارزشيابی( 
قرار داده اند. آنچه كه به ارزش ها، نگرش ها و احساسات مربوط می شود در »حيطه 
عاطفی« )توجه كردن، ارزش گذاری كردن، سازماندهی ارزش ها، تبلور ارزش ها در 
پيدا  ارتباط  بدنی  فعاليت های  و  مهارت های حركتی  با  آنچه كه  و  و..(  شخصيت 
اجرای  ظرافت،  دقت،  )سرعت،  حركتی«  ـ  روانی  يا  مهارتی  »حيطه  در  می كند 

مستقل، هماهنگی حركت، عادی شدن( جای داده اند. 
پس از تعيين رفتار ورودی و پيش دانسته های الزم برای درس جديد، هنرآموز بايد 
دربارۀ نوع آزمونی كه می خواهد به وسيلۀ آن دانش و مهارت پيش نياز هنرجويان 
را ارزيابی كند، تصميم بگيرد. آزمون رفتار ورودی می تواند از نوع شفاهی، انشايی، 

چهار گزينه ای، عملی يا آزمايشگاهی باشد. 
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3ـ انتخاب مواد و وسایل آموزشی یا رسانه ها
است  رسانه وسيله ای  تكميل طرح درس ضروری می باشد.  برای  رسانه ها  انتخاب 
به  مناسب،  رسانۀ  گيرنده می شود.  پيام  و  پيام دهنده  بين  ارتباط  ايجاد  كه سبب 
خلق شرايط مطلوب برای يادگيری كمك می كند و سبب تقويت آن می شود. رسانه 
را شامل  و حتی خود هنرجويان  در مفهوم وسيع كلمه جامعه، مدرسه، هنرآموز 
می شود. اما در مفهوم محدودتر كتاب درسی، بريدۀ روزنامه و مجالت علمی، مقادير، 
پوستر، جداول، نقشه ها، وسايل آزمايشگاهی و تجهيزات موجود در بازار، نوارهای 
ضبط صوت، لوح فشرده، فيلم ها، تلويزيون، رايانه و... جزء رسانه ها محسوب می شوند. 
هنرآموز بايد با توجه به هدف های طرح درس از ميان انواع مواد و وسايل آموزشی، 
مناسب ترين آنها را كه دارای ويژگی هايی نظير در دسترس بودن، اقتصادی بودن، 
سهولت حمل ونقل و توانايی انتقال پيام مورد نظر می باشد را انتخاب كند. انتخاب 
رسانه های مناسب منجر به آموزش مؤثرتر خواهد شد. از يك رسانه آموزشی نمی توان 
در همه موقعيت های آموزشی استفاده كرد. هر موقعيت آموزشی رسانه خاص خود را 
طلب می كند. بدون توجه به قابليت های رسانه های آموزشی در موقعيت های مختلف، 
نمی توان از آنها استفاده مناسبی به عمل آورد. به طور كلی عوامل مؤثر در انتخاب 
رسانه ها عبارتند از: 1ـ نوع هدف های آموزشی 2ـ ويژگی های مخاطبان 3ـ روش های 
فنون آموزشی 4ـ قابليت رسانه برای انتقال پيام مورد نظر 5ـ جذابيت رسانه 6ـ 

كيفيت فنی هنری 7ـ عملی بودن و سهولت كاربرد 8ـ اقتصادی بودن. 

4ـ روش های تدریس 
نيازهای فردی اجتماعی  با پيشرفت علوم و فنون و پيچيده شدن جوامع بشری، 
فنون  و  علوم  به  احتياج  پيچيده  نيازهای  ارضای  برای  و  می شود  پيچيده تر  نيز 
پيچيده تر می باشد. كسب علوم و فنون در سايه به كارگيری روش های مفيد و مؤثر، 
جديدو كارآمد در آموزش امكان پذير است. به همين دليل به منظور نيل به اهداف 
آموزشی تعيين شده بهره گيری از روش های تدريس و الگوهای تدريس متناسب 
با هدف های درس و نوع مطالب و بحث، نوع كالس، تعداد دانش آموزان و غيره 

روش ها و الگوهای خاص مورد استفاده قرار می گيرد. 

5ـ قبل از شروع درس 
كند،  حاصل  آگاهی  دانش آموزان  حضور  از  بايد  درس  شروع  از  قبل  معلمی   هر 
درس  شروع  جسمی  برای  و  روحی  سالمت  از  آنان  كه  شود  مطمئن  همچنين 
برخوردارند، زيرا دانش آموزان بايد در آغاز درس احساس آرامش نمايند و مشتاقانه 
از  چنانچه  جديد  درس  شروع  از  پيش  باشند،  جديد  درس  گرفتن  ياد  منتظر 
قبل تكليفی برای دانش آموزان تعيين شده است، مورد بازديد و بررسی قرار گيرد
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و برنامه های ديگر با صالحديد معلم انجام گيرد. ولی بايد توجه داشت كه كارهای 
قبل از شروع درس نبايد زياد طول بكشد، زيرا طوالنی شدن اين مرحله از شور و 

شوق اوليه فراگيران می كاهد. 
نظير  مقدماتی  كارهای  به  تدريس  شروع  از  قبل  بايد  هنرآموز  معمول  به طور 
حضور و غياب، بازديد تكاليف درسی، پرسش از درس يا دروس قبلی، اطمينان از 
سالمت جسمی  و روانی هنرجويان و...بپردازد. هنرآموز اين موارد را در طرح درس 
پيش بينی و يادداشت می كند. البته مدت اين كارها نبايد زياد طوالنی باشد زيرا 
از زمان يادگيری می كاهد، اشتياق هنرجويان  اينكه  درنگ های طوالنی عالوه بر 

برای آموختن را هم كاهش می دهد.

6ـ ارزشیابی تشخیصی یا ورودی
پيش از آغاز درس جديد معلم بايد رفتار ورودی دانش آموزان را مشخص سازد. رفتار 
ورودی بر آمادگی فرد برای يادگيری رفتاری تازه داللت دارد. به سخن ديگر آنچه 
كسی قباًل ياد گرفته است يا آنچه برای شروع به يادگيری مطلبی تازه می بايست 
يادگرفته باشد رفتار ورودی او ناميده می شود. معلم قبل از شروع درس جديد بايد 
كه  مطالبی  به خصوص  قبل،  مطالب درس  دانش آموزان  كه  كند  اطمينان حاصل 
دانستن آنها برای درس جديد پيش نياز محسوب می شود را می دانند. به همين دليل 
به عمل  ارزشيابی  از پيش دانسته های دانش آموزان  به هر طريق كه الزم می داند 
از سؤال  نوع درس و هدف های درسی می تواند  به  ارزشيابی بستگی  نوع  می آورد. 
شفاهی تا آزمون كتبی متغير باشد توجه به ميزان اطالعات قبلی دانش آموزان، از 

اين بابت كه سطح درس دادن براساس آن تنظيم شود، ضروری می باشد. 

7ـ تعیین مطالب و روش آماده سازی و ایجاد انگیزه برای یادگیری
هنرآموز بايد در طرح درس خود روشی برای ايجاد عالقه يادگيری در هنرجويان 
آنان  ايجاد كرده و  را  انگيزه و شوق آموختن  بايد طی مقدمه ای،  بگيرد.  در نظر 
برای توجه داشتن و آموختن درس آماده كند. همچنين در طرح درس خود  را 
انگيزه را  ايجاد  با چه مطلب و روشی می خواهد اين آماده سازی و  مشخص كند 
انجام دهد. آماده سازی فعاليتی است كه معلم از طريق آن سعی می كند ارتباط 
معنی دار بين تجربيات قبلی و انتظارات و نيازهای شاگردان با هدف های آموزشی 
ارائه دهد  به دانش آموزان  را  آنكه مطلب اصلی  از  برقرار كند. معلم پيش  كالس 
بايد ذهن و حواس آنها را برای آموختن درس جديد جلب نمايد. به طور كلی هدف 
ضمنی  معرفی  فراگيران،  حواس  از  بخشی  تمركز  از  است  عبارت  آماده سازی  از 
غيرمستقيم موضوع درس به ايجاد عالقه و انگيزه و كنجكاوی در دانش آموزان برای 
يادگيری مطلب جديد. معلمان مسئوالن پديدآوری موقعيت هايی هستند كه در 
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كارآموزان و دانش آموزان ايجاد انگيزه كنند و آنان بايد موضوعات درس و ساير مواد 
آموزشی را به گونه ای آراسته ترتيب دهند كه نيازهای فراگيرندگان برآورده شود. 

8ـ ارائه و اختتامیه درس
تعيين گام به گام درس جديد به صورت فهرستی از كارهای اساسی كه بايد در كالس 
يا كارگاه يا آزمايشگاه انجام شود و نوشتن فهرست آنها در طرح درس ضرورت دارد 
اما الزم نيست همۀ جزئيات آن ذكر شود. اين قسمت اساس طرح درس را تشكيل 
می دهد و بايد به كامل ترين وجه تنظيم گردد. درس جديد بايد بر پايه دانسته ها 
و تجارب قبلی دانش آموزان طراحی و ارائه گردد، به طوری كه ارتباط منطقی درس 
جديد با مرحله آماده سازی حفظ گردد. مطالب ارائه شده بايد دارای پيوستگی و نظم 
منطقی باشد معلم بايد فعاليت هايی را كه به روش ها و فنون تدريس مربوط می شود 
ارائه درس به اختصار مشخص نمايد و تنها نام بردن از عنوان كلی روش ها و  در 
الگوهای تدريس كافی نيست بلكه الزم است نوع فعاليت ها و محتوای مورد آموزش را 
كه معلم می خواهد در جريان ارائه انجام دهد در اين قسمت قيد نمايد. هنرآموز بايد 

در پايان درس يك اختتاميه انتخاب كند و آن را در طرح درس خود بياورد.

9ـ فعالیت های تکمیلی
انتخاب روش برای انجام فعاليت های تكميلی به موضوع و هدف درس بستگی دارد. 
به عنوان مثال، اگر درسی كه ارائه می شود به جمع بندی و خالصه كردن نياز دارد 
معلم بايد نوع آن را انتخاب كند، آيا جمع بندی و نتيجه گيری را به طور شفاهی 
انجام می دهد و يا به صورت های ديگر و غيره. برخی از روش های متداول برای انجام 
فعاليت های تكميلی عبارت اند از: خالصه نويسی روی تابلو )تخته سياه(، يادداشت 
سؤال  نقش،  ايفای  پوستر،  و  عروسكی  نمايش  دانش آموزان،  توسط  درس  نكات 
شفاهی، مسئله دادن ـ واحد كار)كارهای تحقيقی، پروژه( و تكليف شب. چنانچه 
برای تكميل درس تمرين الزم باشد بايد نوع تمرين و چگونگی انجام آن در طرح 
انجام  درس مشخص گردد. مثاًل اگر قرار است دانش آموزان تمرين های كتاب را 
دهند، بايد تمرين های مورد نظر با ذكر صفحه در طرح درس قيد گردد. هنرآموز 
و  عملی،آزمايشگاهی  كارهای  برای  به خصوص  فرصتی  درس،  ارائه  از  پس  بايد 

تمرين آنها به هنرجويان بدهد و آن را در طرح درس خود منظور كند.

10ـ فعالیت های جبرانی و تکمیلی
هنرآموز پس از ارزشيابی و مشخص كردن نقاط قوت و ضعف يادگيری هنرجويان، 
بايد در طرح درس خود فعاليت ها و تمرين های جبرانی برای هنرجويان ضعيف و 
نيز فعاليت های گسترده تر و تكميلی برای هنرجويان قوی در نظر بگيرد و برای 
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انتخاب  بخش  دو  از  تكميلی  فعاليت های  كند.  تعيين  تكليف  آنها،  بعدی  جلسۀ 
مطلب برای فعاليت های تكميلی و گزينش روش ها و فنون انجام دادن فعاليت های 
انتخاب  تدريس  جلسه  يك  تكميل  برای  كه  مطلبی  می شود.  تشكيل  تكميلی 

می شود، ممكن است در مورد هدف های زير باشد:
آماده كردن هنرجويان برای درس جلسه بعد

خالصه كردن درس ارائه شده
جمع بندی نكات و مفاهيم مجزا و ارتباط دادن آنها با يكديگر
دادن تمرين برای كسب مهارت هايی كه به تمرين نياز دارد.

دادن تمرين های عملی مانند انجام دادن كارهای مهارتی، آزمايش، تحقيق و پژوهش
فعال كردن هنرجويان برای ياد گرفتن درس

ارزشيابی مستمر يا تكوينی
انتخاب روش برای انجام دادن فعاليت های تكميلی به موضوع و هدف درس بستگی 
دارد. به عنوان مثال اگر درسی كه ارائه می شود به جمع بندی نياز دارد، هنرآموز 
بايد نوع آن را انتخاب كند. آيا جمع بندی را به طور شفاهی انجام خواهد داد و از 
هنرجويان خواهد خواست نكات مهم را يادداشت كنند؟ يا اينكه جمع بندی را با 
خالصه نويسی روی تخته انجام خواهد داد؟ يا ممكن است درسی را كه هنرآموز 
ارائه می دهد در پايان به تمرين نياز داشته باشد. برخی از روش های متداول در 
كه  و...  تكليف  واگذاری  مسئله،  طرح  تمرين،  شامل  تكميلی  فعاليت های  انجام 

هنرآموز بايد در طرح درس آنها را مشخص كند.

11ـ ارزشیابی تکوینی 
ارزشيابی تكوينی يا مستمر به معنای ارزشيابی در همه مراحل تهيه برنامه است. 
در سراسر فرايند تدوين برنامه بايد به انجام ارزيابی پرداخت و در هيچ شرايطی 
نبايد ارزيابی را وانهاد. پس از پايان يافتن تدريس، معلم از نتيجۀ كار خود و ميزان 
می تواند  تكوينی  ارزشيابی  می آورد.  عمل  به  ارزشيابی  دانش آموزان  آموخته های 
جزء فعاليت های تكميلی نيز به حساب آيد مانند بازديد دفترهای تمرين به منظور 
رفع اشكال های موجود، جمع آوری پاسخ های دانش آموزان در مورد سؤال مطرح 
شده در كالس، ثبت اشتباهات دانش آموزان در دفتر جبرانی و دقت در رفتارهايی 
كه نشانه عالقه مندی و يا عدم عالقه دانش آموزان نسبت به درس نيز می تواند در 
ارزشيابی تكوينی قرار گيرد. همان طور كه هنرآموز پيش از آغاز درس جديد، رفتار 
ورودی يا پيش دانسته های هنرجويان را ارزيابی می كند، در پايان درس جديد هم 
بايد از چگونگی يادگيری آنان اطمينان حاصل كند و از پيشرفت جمعی و فردی 
برای  برنامه ای  خود  درس  طرح  در  او  است  الزم  بنابراين  شود.  آگاه  هنرجويان 

ارزشيابی داشته باشد.
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طرح درس روزانه

می باشد.  درس  طرح  داشتن  تدريس،  مديريت  بخش  اثربخش ترين  و  مهم ترين 
زمانی  مدت  به  توجه  با  هنرآموز  است  قرار  كه  جلسه  هر  درسی  مواد  و  مطالب 
كه دارد، برای هنرجويان بيان كند، الزم است مشخص و معين باشد و به ترتيب 
تدريس شود. طرح درس به دو شكل روزانه و ساالنه يا كلی تقسيم بندی می شود. 
طرح درس روزانه برنامه ای مدون و سنجيده می باشد كه هنرآموز قبل از تدريس، 
برای يك جلسۀ درس تهيه می كند و به داليلی كه در ادامه آمده است، جهت هر 

جلسۀ آموزشی ضروری می باشد.
داشتن طرح درس روزانه سبب می شود كه هنرآموز فعاليت های ضروری آموزشی 
را به ترتيب و يكی پس از ديگری در مراحل و زمان های مشخص و به شيوه ای 

منطقی به پيش ببرد.
محتويات  و  مراحل  همۀ  هنرآموز  كه  می شود  سبب  روزانه  درس  طرح  داشتن 

تدريس را به خاطر بسپارد و عوامل اصلی جريان تدريس را فراموش نكند.
داشتن طرح درس روزانه سبب می شود كه هنرآموز با اعتماد به نفس و آمادگی 

بيشتر در كالس درس و آزمايشگاه حاضر شود.
در جريان تهيۀ طرح درس، هنرآموز فرصت پيش بينی مشكالت احتمالی تدريس 
را پيدا می كند و به هنرآموز در انتخاب روش ها، فنون و الگوهای مناسب تدريس 

كمك می كند.
يا  بازرس  توسط  تدريس هنرآموز  ارزيابی  كه  وجود طرح درس، موجب می شود 

ارزشياب به آسانی صورت بگيرد. 
آموزشی  تجهيزات  و  وسايل  تهيه  برای  تا  به هنرآموز كمك می كند  طرح درس 

پيش بينی های الزم را بكند.
طرح درس باعث تنظيم زمان آموزش و برقراری نظم و ترتيب در كالس درس و 

آزمايشگاه می گردد.
طرح درس عامل بسيار موثری در بهبود فرايند امر ياددهی ـ يادگيری می باشد.

طرح درس سبب می شود كه هنرآموز فعاليت های ضروری آموزشی را به ترتيب و 
يكی پس از ديگری در مراحل و زمان های مشخص و به شيوه های منطقی پيش ببرد.

نکته مهم زمان بندی طرح درس نيز به تناسب و صالحديد معلم و توانائی هنرجويان برای 
درس،  ارائه  آماده سازی،  تشخيصی،  ارزشيابی  درس،  شروع  شامل  جلسه  يك 

فعاليت های تكميلی و ارزشيابی تكوينی می باشد.
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موضوعاتجلسه
جلسه

زمان)ساعت(رئوس مطالب و محتوا

تئوری

اصول محاسبه 1
ضايعات حالجي

حالجي،  ماشين هاي  در  محاسبات  اصول 
ضايعات،  درصد  محاسبه  ضايعات،  تعريف 
فيد     شوت  ماشين هاي  در  ضايعات  ميزان 

،Shute Feed

3

جداسازي ضايعات در 2
حالجي

ظرفيت  ضايعات،  جداسازي  ميزان 
Capacity، محاسبات كاردينگ

3

محاسبات ماشين 3
فتيله )كشش(

 Auto لولر  اتو  فتيله،  ماشين  محاسبات 
،Leveler

3

محاسبات عملكرد 4
اتولولر و ماشين رينگ

نحوه عملكرد اتولولر، تشريح عملكرد سروو 
در  محاسبات  فتيله،  محاسبه  موتور ها، 
در  كشش  نواحي  محاسبه  رينگ،  ماشين 

ماشين رينگ:

3

محاسبه كشش در 5
رينگ

محاسبه  كشش،  محاسبه  كشش،  ثابت 
توليد در ماشين رينگ، محاسبه نمره نخ، 

محاسبه جرم نخ
3

بافت محاسبات پارچه6 تراكم  پارچه،  در  نخ  شدگي  جمع 
3پارچه، محاسبه وزن چله تار

بازآموزي7

با توجه به سطح سواد هنرجويان و مطالبي 
را  موضوعاتي  نگرفته اند  فرا  خوبي  به  كه 
انتخاب و از طريق ارزشيابي تكميلي عمل 

كنيد.

3
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نام درس: اصول محاسبه ضایعات حالجي                    مدت تدریس: 3 ساعتمشخصات کلی
پایه: دوازدهم       هنرستان:               هنرآموز:          تعداد هنرجو:

رئوس
محتوا

اصول محاسبات در ماشين هاي حالجي،تعريف ضايعات، محاسبه درصد ضايعات، ميزان ضايعات 
Shute Feed در ماشين هاي شوت فيد

وسایل 
و ابزار های 

آموزشی

 كتاب درسی و همراه هنرجو، ابزار، وسايل و تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری معرفی 
شده در كتاب درسی، فناوری های ديداری و شنيداری،كالس استاندارد، عكس و پوستر، 

برنامه بازديد از بخش صنعت، ماژيك و وايت برد، ارائه مطلب با پاورپوينت، 

زمان
دقيقه

فعالیت 
قبل از تدریس

احوالپرسی، حضور و غياب، بازديد تكاليف جلسات قبل، ارائه تذكرات و قوانين و مقررات 
برحسب نياز، دقت و اطالع از وضعيت روحی و جسمی  هنرجويان، دادن فرصت به هنرجويان 
جهت مرور مطالب درس قبل و رفع اشكال، ارزشيابی كتبی و شفاهی درس قبل از جلسه 
آينده از برخی هنرجويان، آماده كردن وسايل كمك آموزشی نظير رايانه، فناوری های ديداری 
و شنيداری، نرم افزارهای ارائه مطلب و... قبل از شروع تدريس، افزايش دانش ضمنی و به روز 
بودن برای تدريس و پرسش های احتمالی هنرجويان، تعيين سطح هنرجويان و بررسی 
پيش نيازهای الزم، ارائه خالصه ای از درس يا دروس يا مطالبی از قبل و پيش نيازهايی كه 
هنرجويان از قبل آموخته اند جهت آماده سازی و زمينه سازی برای ارائه درس جديد، طرح 
پرسش و مواردی نظير ذكر تجارب و سوابق كاری افراد موفق، ذكر اهميت يادگيری اين 
درس در كار و زندگی و آينده، نمايش كوتاه فيلم يا عكس مرتبط و... در شروع فرايند تدريس 
جهت افزايش توجه و انگيزۀ هنرجويان برای تدريس درس جديد، تكنيك ورود به مطلب 
مثل طرح پرسش و دادن فرصت به هنرجويان جهت پاسخ گويی و تأييد يا اصالح پاسخ ها 
توسط هنرآموز، ارائه راهكار جهت رفع مشكالت متداول در تدريس، زمان بندی تدريس، مرور 
كليات فرايند و نحوۀ تدريس را از روی طرح درس، استفاده از تلفيقی از روش های تدريس 
نوين و فعال جهت آموزش. رعايت فنون و مهارت های تدريس و آماده سازی، انجام فعاليت های 
كالسی و ترسيم توسط هنرجويان با كمك مربی. قبل از تدريس، ايجاد انگيزه و شور و شوق 

و آمادگی در هنرجويان الزم می باشد.

10

ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

نحوه  پنبه،  جداسازي  علت  پنبه،  ضايعات،ضايعات  مورد  در  هنرجو  چند  از  پرسش 
جداسازي ضايعات، دليل انجام محاسبات ضايعات

10

فعالیت های
ضمن تدریس 
تئوری هنرآموز

 و هنرجویان

نمايش اهم مطالب درسی از طريق پاورپوينت يا تخته كالس، شرح اهميت و تعريف 
ارائه مطالب  افزار های مرتبط،  نرم  موضوع درس، پرسش های كالسی هدف دار، معرفی 
با روش  تشريح موضوع  تجهيزات،  و  ر  ابزا انواع  از  استفاده  با  مباحث  به  ورود  و  درس 
از  بهره گيری  و  تدريس  روش های  از  تلفيقی  از  استفاده  پاسخ،  و  پرسش  و  سخنرانی 

پاورپوينت در كالس درس، انجام فعاليت های كالسی، توجه به دانش، مهارت و نگرش

عنوان طرح درس جلسه اول: اصول محاسبه ضايعات حالجي
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هنرجويان، معرفی و فهرست كردن مطالب درس جديد، پيوستگی و نظم در مطالب، 
پرهيز از موارد تكراری و خسته كننده، حسن شروع و خاتمۀ تدريس، آسان و قابل فهم 
كردن مطالب درسی برای هنرجويان، رعايت نكات كالسداری هنرآموزان الزم است در 
تمامی جلسات به شايستگی های غير فنی هنرجويان در محيط كالس و كار توجه كنند و در 
بهبود شرايط كاری سالم و مؤثر در بين هنرجويان توجه شود. هنرآموزان الزم است به اين 
نكته توجه كنند كه هنرجويان به غير از كسب شايستگی های فنی بايد خود را جهت مواجه 
بنابراين در طول سال تحصيلی در  آماده كنند.  نيز  اجتماعی  با شرايط محيط های كاری 
كالس درس الزم است ضمن آشنايی هنرجويان با مبانی شايستگی های فنی و غيرفنی، خود 
و هنرجويان را ملزم به رعايت آداب و اخالق حرفه ای كنيم و در اين راه صبوری و استقامت 

داشته باشيم تا به اهداف آموزش متعالی دست پيدا كنيم. 
شروع  است  كرده  نگارش  كه  درسی  طرح  با  مطابق  را  خود  تدريس  برنامه  هنرآموز 
كند. بهتر است قبل از شروع تدريس درس جديد، هنرآموز به خالصه ای از درس قبل 
بپردازد و بعد از رفع اشكال و پاسخ به سؤاالت احتمالی هنرجويان به ارزشيابی شفاهی 
يا كتبی هنرجويان بپردازد. شروع تدريس را هنرآموز می تواند به صورتی آغاز كند كه 
توجه هنرجو به درس افزايش يابد. در كالس درس، سؤاالتی را به گونه ای مطرح كنيد 
كه هنرجويان را به انديشيدن وادارد و در حل مسائل به آنها كمك كنيد، نه اينكه فقط 
نادانی آنها را ظاهر كنيد. تدريس خود را با شور، شوق، نشاط و انرژی آغاز كنيد تا بتوانيد 

شور، اشتياق و احساس هنرجويان را برانگيزيد. 
پخش تصاوير درخصوص ضايعات پنبه و انواع ضايعاتي كه از ماشين هاي مختلف به دست 
آمده است، فيلم ها و انيميشن هايي كه نحوه جداسازي ضايعات را نشان مي دهد. ارزش 

پنبه هاي كم ضايعات

100

 فعالیت  های
بعد از تدریس

جمع بندی و خالصه كردن و نتيجه گيری از مطالب ارائه شده، انجام ارزشيابی مستمر از 
هنرجويان، تعيين تحقيق، تكاليف و فعاليت هايی جهت تعميق يادگيری هنرجويان در كالس 
و منزل، بحث و تبادل نظر كالسی، مشاهده عملكردها و ارزشيابی عملكردها، رفع اشكال و 
پاسخ به سؤاالت، ذكر موضوع جلسۀ آينده و اقدامات الزم برای هنرجويان، معرفی منابع 

آموزشی مرتبط با درس، نظرخواهی از هنرجويان در رابطه با نحوۀ تدريس به صورت كتبی

20

سنجش و 
ارزشیابی

ارزشيابی يكی از مهم ترين بخش های مهم فرايند ياددهی و يادگيری می باشد. همان گونه 
ارزشيابی  انواع روش های  از  فرايند آموزش  كه گفته شد، هنرآموز می تواند در جريان 
ارزشيابی  نحوۀ  كند.  استفاده  هنرجويان  در  يادگيری  و  آموزش  كيفيت  بهبود  جهت 
هنرجوبان در كالس درس بسيار متنوع می باشد. هنرآموزان گرامی  می توانند در جلسات 
اول آموزشی با انجام آزمون های ورودی، عملكردی، تكوينی و تشخيصی در حوزۀ اخالق 
و رفتار، دانش، مهارت نگرش، شايستگی های فنی و غير فنی، ايمنی، بهداشتی، توجهات 
هنرآموزان  كنند.  پيدا  دست  هنرجويان  از  كلی  شناخت  يك  به  و...  محيطی  زيست 
همچنين می توانند در پايان هر جلسه با طرح سؤاالت و مسائل تخصصی، علمی، عملی 
مرتبط با موضوع درسی از هنرجويان بخواهند كه در جلسات آينده با تحقيقاتی كه انجام 
می دهند، پاسخ سؤاالت را در كالس گزارش دهند و مورد ارزشيابی قرار بگيرند. پس از 
تدريس، از هر هنرجو به صورت انفرادی، ارزشيابی به عمل آوريد. هنرآموزان می توانند 
در هر جلسه با استفاده از جداول ارزشيابی خودارزيابی توسط هنرجو و ارزشيابی توسط
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هنرآموز به  ارزيابی تك تك هنرجويان در فرايند آموزش تئوری بپردازند و اين نمرات را 
در 5 نمرۀ ارزشيابی تكوينی يا مستمر هر پودمان لحاظ كنند. هنرآموزان الزم است كه 
ميزان توانايی ها و پيشرفت هر هنرجو را با خودش مقايسه كند و از مقايسۀ پيشرفت 
هنرجويان ضعيف تر با هنرجويان قويتر خودداری شود. هنرآموزان در هر جلسۀ تدريس 
فراگيران  يادگيری  ميزان  سنجش  برای  ارزشيابی  روش های  انواع  از  می تواند  تئوری 
استفاده كنند. هنرآموزان الزم است در زمان ارزشيابی به مواردی نظير ميزان آمادگی، 
ذوق و شوق فراگير، حضور به موقع و فعال و با آرامش در كالس، اعتماد و اتكال به نفس 
هنرجويان در ارائه و فراگيری مطالب، عالقه مندی به شركت در بحث و فعاليت ها، حل 
به موقع تمارين، تكاليف و مسائل، استفاده از ساير منابع درسی، داشتن روحيۀ مشاركت 
ابزار و  از تجهيزات، مواد،  با همكالسی ها و هم گروهی ها، استفادۀ مناسب  و همكاری 
در  و  باشند  داشته  توجه  و...  زيست محيطی  و  بهداشتی  ايمنی،  نكات  رعايت  وسايل، 

نمرات ارزشيابی لحاظ كنند.
به طور كلي محاسبات و استفاده از فرمول در نظام جديد تغييرات مهمي  داشته است 
كه مهمترين آن عدم نياز به حفظ فرمول مي باشد بنابراين هنرجويان را به اهميت كتاب 
اختيار  در  هنرجو  همراه  كتاب  منحصراً  آزمون  هنگام  در  و  كنيد  واقف  هنرجو  همراه 

هنرجويان باشد.
پيشنهادی  درس  طرح  طبق  بر  هنرآموز  كه  است  الزم  تئوری  جلسۀ  هر  ابتدای  در 
يك ارزشيابی مستمر از جلسۀ قبل با توجه به چك ليست ارزشيابی داده شده در آن 
جلسه به صورت شفاهی يا كتبی انجام دهد و نمراتی جهت ارزشيابی مستمر لحاظ كند. 
همچنين درانتهای هر جلسۀ كالسی، هنرآموز الزم است براساس چك ليست پيشنهادی 
و جداول پيشنهادی خودارزيابی و ارزيابی توسط هنرآموز به ارزشيابی مستمر هنرجويان 

بپردازد. 

40

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های هنرجویان

اصول محاسبات در ماشين هاي حالجي،،، 

تعريف ضايعات

محاسبه درصد ضايعات

فرمول محاسبات

Shute Feed ميزان ضايعات در ماشين هاي شوت فيد

تمرين هاي مختلف درخصوص محاسبه ضايعات

درک اهميت محاسبه ضايعات
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نام درس: جداسازي ضایعات در حالجي                              مدت تدریس: 3ساعتمشخصات کلی
پایه: دوازدهم       هنرستان:               هنرآموز:          تعداد هنرجو:

رئوس
 مطالب و

محتوا

در  ضايعات  جداسازی  ظرفيت  ضايعات،  جداسازی  ميزان   ،Capacityكاردينگ محاسبات 
حالجی 

وسایل 
و ابزار های 

آموزشی

كتاب درسی و همراه هنرجو، ابزار، وسايل و تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری معرفی 
و  عكس  استاندارد،  كالس  شنيداری،  و  ديداری  فناوری های  درسی،  كتاب  در  شده 

پوستر، برنامه بازديد از مراكز صنعتی، ماژيك و وايت برد، ارائه مطلب با پاور پوينت، 

زمان
دقيقه

فعالیت های
قبل از تدریس

و  قوانين  و  تذكرات  ارائه  قبل،  جلسات  تكاليف  بازديد  غياب،  و  حضور  احوالپرسی، 
مقررات برحسب نياز، دقت و اطالع از وضعيت روحی و جسمی هنرجويان، دادن فرصت 
به هنرجويان جهت مرور مطالب درس قبل و رفع اشكال، ارزشيابی كتبی و شفاهی 
درس قبل از جلسۀ آينده از برخی هنرجويان، آماده كردن وسايل كمك آموزشی نظير 
شروع  از  قبل  و...  مطلب  ارائه  افزارهای  نرم  شنيداری،  و  ديداری  فناوری های  رايانه، 
احتمالی  پرسش های  و  تدريس  ی  برا بودن  به روز  و  ضمنی  دانش  افزايش  تدريس، 
از  ارائه خالصه ای  نيازهای الزم،  بررسی پيش  و  تعيين سطح هنرجويان  هنرجويان، 
درس يا دروس يا مطالبی از قبل و پيش نيازهايی كه هنرجويان از قبل آموخته اند 
جهت آماده سازی و زمينه سازی برای ارائه درس جديد، طرح پرسش و مواردی نظير 
ذكر تجارب و سوابق كاری افراد موفق، ذكر اهميت يادگيری اين درس در كار و زندگی 

و آينده، نمايش كوتاه فيلم يا عكس مرتبط و... 
در شروع فرايند تدريس جهت افزايش توجه و انگيزۀ هنرجويان برای تدريس درس 
به  فرصت  دادن  و  پرسش  رح  ط مثل  مطلب  به  ورود  تكنيك  از  است  بهتر  جديد 
راهكار  ارائه  هنرآموز،  توسط  پاسخ ها  اصالح  يا  تأييد  و  پاسخگويی  هنرجويان جهت 
جهت رفع مشكالت متداول در تدريس، زمان بندی تدريس، مرور كليات فرايند و نحوۀ 
تدريس را از روی طرح درس، استفاده از تلفيقی از روش های تدريس نوين و فعال 
جهت آموزش استفاده شود. رعايت فنون و مهارت های تدريس و آماده سازی، انجام 

فعاليت های كالسی و...

10

پرسش از چند هنرجو در مورد اجزای يك فرش، پرسش از چند هنرجو در رابطه با ارزشیابی ورودی
شباهت و تفاوت بافت پارچه با فرش، پرسش از چند هنرجو در رابطه با اصطالحات 

فرش 

10

عنوان طرح درس جلسه دوم: جداسازي ضايعات در حالجي
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فعالیت های
ضمن تدریس 
تئوری هنرآموز

 و هنرجویان

در شروع جلسه هنرآموز می تواند به خالصه ای از مطالب جلسۀ قبل اشاره كند و بعد 
از رفع اشكال و پاسخ به سؤاالت احتمالی به ارزشيابی كوتاه شفاهی يا كتبی بپردازد و 

نمرات را جهت ارزشيابی مستمر لحاظ كند.
جداسازي ضايعات در حالجي، 

از  استفاده  كاردينگ،نحوه  محاسبات   ،Capacity ظرفيت  ضايعات،  جداسازي  ميزان 
فرمول هاي مربوطه و حل مثال ها و نمونه هاي ارايه شده 

100

 فعالیت های
بعد از تدریس

درسی  مطالب  كردن  خالصه  و  جمع بندی  به  هنرآموز  است  بهتر  تدريس  پايان  در 
اين جلسه بپردازد و ضمن رفع اشكال هنرجويان به سؤاالت احتمالی آنها پاسخ دهد. 
هنرآموز الزم است تكاليف تكميلی و تحقيقی را جهت كار در منزل برای هنرجويان 

تعيين كند و در جلسات بعدی مورد ارزيابی قرار دهد.

20

سنجش
و

ارزشیابی 

آخرين مرحلۀ آموزش در اين جلسه ارزشيابی از محتوای درس جاری می باشد كه در 
ادامه نمونه سؤاالت پيشنهادی در جدول آورده شده است. هنرآموزان در هر جلسۀ 
يادگيری  ميزان  سنجش  برای  ارزشيابی  روش های  انواع  از  می تواند  تئوری  تدريس 
فراگيران استفاده كنند. هنرآموزان الزم است در زمان ارزشيابی به مواردی نظير ميزان 
آمادگی، ذوق و شوق فراگير، حضور به موقع و فعال و با آرامش در كالس، اعتماد و 
اتكال به نفس هنرجويان در ارائه و فراگيری مطالب، عالقه مندی به شركت در بحث و 
فعاليت ها، حل به موقع تمارين، تكاليف و مسائل، استفاده از ساير منابع درسی، داشتن 
روحيۀ مشاركت و همكاری با همكالسی ها و هم گروهی ها و... توجه داشته باشند و در 

نمرات ارزشيابی لحاظ كنند.

40

سنجش و ارزشیابی مستمر ازشایستگی های هنرجویان

جداسازي ضايعات در حالجي

روش هاي جداسازي ضايعات

استفاده از مطالب كتاب ريسندگي درخصوص ضايعات

ميزان جداسازي ضايعات 

مقايسۀ ماشين هاي مختلف در زمينۀ جداسازي ضايعات

Capacity ظرفيت

 مقايسۀ ماشين هاي مختلف درخصوص ظرفيت

محاسبات كاردينگ

تعيين محاسبات مهم در ماشين كاردينگ

حل تمرين ها به كمك فرمول ها

تشخيص به كارگيري نتايج محاسبات در ماشين كاردينگ



18

نام درس: محاسبات ماشین فتیله ) کشش (                             مدت تدریس: 3 ساعتمشخصات کلی
پایه: دوازدهم        هنرستان:               هنرآموز:          تعداد هنرجو:

رئوس مطالب و 
محتوا

Auto Leveler، چگونگي  اتولولر  فتيله،  ماشين  محاسبات  )كشش(،  فتيله  ماشين  محاسبات 
كاركرد اتولولر

وسایل 
و ابزار های 

آموزشی

 كتاب درسی و همراه هنرجو، ابزار، وسايل و تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری معرفی 
شده در كتاب درسی، فناوری های ديداری و شنيداری، كالس استاندارد، عكس و پوستر، 

برنامه بازديد از بخش صنعت، گچ، ماژيك و وايت برد، ارائه مطلب با پاور پوينت، 

زمان
دقيقه

فعالیت  های
قبل از تدریس

قبل از هر تدريس تئوری، خالصه ای از مهمترين مطالب جلسات قبل را برای هنرجويان 
شرح دهيد و از آنها بخواهيد مطالب جلسۀ قبل را مرور كنند. در هر جلسه الزم است 
كه هنرآموز بر طبق طرح درس پيشنهادی يك ارزشيابی مستمر از جلسۀ قبل به صورت 

شفاهی يا كتبی انجام دهد و نمراتی جهت ارزشيابی مستمر لحاظ كند.

10

پرسش از چند هنرجو در مورد نحوه بافت فرش دستبافت در روی دار قالی، پرسش از ارزشیابی ورودی
10چند هنرجو در رابطه با شباهت و تفاوت های فرش ماشينی و دستبافت

فعالیت های
ضمن تدریس 

تئوری

به كمك فيلم ها و كاتالوگ هاي دستگاه اتولولر، ضمن اشاره به فوايد كاربرد اين دستگاه، 
تشريح كنيد چگونه وجود اين دستگاه به توليد نخ هاي يكنواخت تر و با كيفيت تر كمك 
مي كند. از طرفي به هم پوشاني عملكرد اين دستگاه با ماشين فتيله )كشش، اشاره كنيد.

تشريح كنيد كه اين دستگاه چگونه جايگزين دستگاه هاي كشش مي گردد.
در خصوص سروو موتور و كاربرد آن در اين دستگاه توضيح دهيد.

100

فعالیت
 بعد از تدریس

اين جلسه  به جمع بندی و خالصه كردن مطالب درسی  بهتر است هنرآموز  پايان  در 
بپردازد و ضمن رفع اشكال هنرجويان به سؤاالت احتمالی آنها پاسخ دهد. جهت تعميق 
منزل  در  معينی  فعاليت های  تمرين  و  به تحقيق  بخواهيد  هنرجويان  از  يادگيری  در 

بپردازند.

20

سنجش
و

ارزشیابی 

جداول  و  پيشنهادی  ليست  چك  براساس  است  الزم  كالسی،  جلسۀ  هر  انتهای  در 
پيشنهادی خودارزيابی و ارزيابی توسط هنرآموز به ارزشيابی مستمر هنرجويان بپردازيد. 
مستمر  ارزشيابی  جهت  است،  شده  ذكر  جدول  در  كه  ارزشيابی  موارد  از  می توان 

هنرجويان استفاده كرد. 

40

عنوان طرح درس جلسه سوم: محاسبات ماشین فتیله ) كشش (



فصل اول: محاسبات نخ و پارچه
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سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های هنرجویان

تشريح عملكرد ماشين كشش

محاسبات ماشين فتيله )كشش(

محاسبات ماشين فتيله

انجام محاسبات و تمرينات

اتو لولر Auto Leveler به لحاظ عملكردي و توضيح تصاوير كتاب درباره اتولولر

چگونگي كاركرد اتولولر

جايگزيني اتولولر به جاي دستگاه كشش

طرح درس جلسه چهارم: محاسبات عملکرد اتولولر و ماشین رينگ

نام درس:  محاسبات عملکرد اتولولر و ماشین رینگ  مدت تدریس: 3 ساعتمشخصات کلی
پایه: دوازدهم        هنرستان:               هنرآموز:          تعداد هنرجو:

رئوس
 محتوا

و اهداف

محاسبات عملكرد اتولولر و ماشين رينگ 
نحوه عملكرد اتولولر، تشريح عملكرد سروو موتور ها، محاسبه فتيله، محاسبات در ماشين رينگ، 

محاسبه نواحي كشش در ماشين رينگ:

وسایل 
و ابزار های 

آموزشی

كتاب درسی و همراه هنرجو، ابزار، وسايل و تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری معرفی 
شده در كتاب درسی، فناوری های ديداری و شنيداری، كالس استاندارد، عكس و پوستر، 

برنامه بازديد از بخش صنعت، گچ، ماژيك و وايت برد، ارائه مطلب با پاور پوينت،

زمان
دقيقه

فعالیت
قبل از تدریس

قبل از هر تدريس تئوری، خالصه ای از مهم ترين مطالب جلسات قبل را برای هنرجويان 
شرح دهيد و از آنها بخواهيد مطالب جلسۀ قبل را مرور كنند. در هر جلسه الزم است 
كه هنرآموز بر طبق طرح درس پيشنهادی يك ارزشيابی مستمر از جلسۀ قبل به صورت 

شفاهی يا كتبی انجام دهد و نمراتی جهت ارزشيابی مستمر لحاظ كند.

10



20

ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

چند  از  نساجی،  منسوجات  غيرپوشاكی  كاربردهای  مورد  در  هنرجو  چند  از  پرسش 
ساختمانی،  كشاورزی،  حوزۀ  در  كه  منسوجاتی  انواع  از  مورد  چند  بخواهيد،  هنرجو 

خانگی، صنعتی و.. كاربرد دارند را نام ببرند. 

   10

فعالیت ضمن
تدریس تئوری

هنرآموز و
هنرجویان

از آنجايی كه افزايش بخشی از شايستگی های فنی و غيرفنی مربوط به افزايش دانش 
هنرجويان می باشد، بنابراين هنرآموزان الزم است مباحث تئوری را به گونه ای شايسته 
به هنرجويان منتقل كنند كه هنرجويان با تلفيق اين آموخته ها با مهارت و نگرشی كه 
برسند. جهت  كار  قبول در  قابل  به يك شايستگی  بتواند  كار كسب می كند  در حين 
تحقق اين امر هنرآموز مربوط الزم است ضمن تهيۀ طرح درس روزانه و ساليانه، آخرين 
اطالعات در زمينۀ موضوع تدريس را نيز مطالعه و ارائه دهد. به كمك نمايش فيلم و 
انيميشن و اساليد نحوۀ تنظيمات و اهميت آن در توليد محصوالت با كيفيت را بررسي 

كنيد. نكات مهم زير را بررسي كنيد و از هنرجويان نظرخواهي كنيد. 
محاسبات عملكرد اتولولر و ماشين رينگ 

در  محاسبات  فتيله،،  محاسبه  موتور ها،  سروو  عملكرد  تشريح  اتولولر،  عملكرد  نحوه 
ماشين رينگ، محاسبه نواحي كشش در ماشين رينگ: همراه با نمايش عكس و فيلم 

100

فعالیت
 بعد از تدریس

بعد از فعاليت های ضمن تدريس با ذكر سؤاالتی از هنرجويان، ميزان يادگيری آنها را 
مورد ارزيابی قرار دهيد و درصورت عدم يادگيری، برخی مطالب گفته شده را با بيان 

ساده تری تكرار كنيد.

20

سنجش
و

ارزشیابی 

همواره سنجش و ارزيابی مستمر از هنرجويان ضامن پيشرفت درسی و تعميق يادگيری 
در هنرجويان می باشد. در هر جلسۀ كالسی، هنرآموز الزم است براساس چك ليست 
سؤاالت پيشنهادی و جداول پيشنهادی خودارزيابی و ارزيابی توسط هنرآموز به ارزشيابی 
مستمر هنرجويان بپردازد. می توان با توجه به موارد و مطالب پيشنهادی كه در جدول 

ذكر شده است، جهت ارزشيابی مستمر هنرجويان استفاده كرد.

40

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های هنرجویان

محاسبات عملكرد اتولولر

نحوه عملكرد اتولولر

نقش سروو موتور در اتولولر

 تشريح عملكرد سروو موتور ها 

 محاسبه فتيله 

محاسبات در ماشين رينگ

محاسبه نواحي كشش



فصل اول: محاسبات نخ و پارچه
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             نام درس: محاسبه کشش در رینگ     مدت تدریس: 3 ساعتمشخصات کلی
پایه: دوازدهم        هنرستان:               هنرآموز:          تعداد هنرجو:

رئوس 
مطالب و محتوا

محاسبه كشش در رينگ 
ثابت كشش، تعيين ثابت كشش محاسبه كشش، محاسبه توليد در ماشين رينگ، محاسبه نمره نخ، 

وسایل 
و ابزار های 

آموزشی

 كتاب درسی و همراه هنرجو، ابزار، وسايل و تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری معرفی 
شده در كتاب درسی، فناوری های ديداری و شنيداری، كالس استاندارد، عكس و پوستر، 

برنامه بازديد از بخش صنعت، گچ، ماژيك و وايت برد، ارائه مطلب با پاور پوينت،

زمان
دقيقه

فعالیت
قبل از تدریس

قبل از تدريس با نمايش يك عكس يا كليپ كوتاه از تصفيه پساب با فناوری های نوين، 
توجه هنرجويان را به درس معطوف كنيد. هيچ زمان به اجبار و اكراه مطالب درسی را 

به هنرجو منتقل نكنيد.

10

ارزشیابی 
تشخیصی 

ديده اند.  تاكنون  كه  پزشكی  و  بهداشتی  منسوجات  مورد  در  هنرجو  چند  از  پرسش 
پرسش از چند هنرجو در رابطه با كاربرد منسوجات در حوزه حمل و نقل و ساخت راه ها

10

فعالیت
ضمن

تدریس 
تئوری

 تشريح و تبيين كاربردهای مختلف منسوجات در پزشكی و بهداشتی همراه با نمايش 
عكس، تبيين و تشريح كاربردهای منسوجات در بخش راهسازی و حمل و نقل به همراه 
همراه  به  پارچه ها  زمين  يا  ژئوتكستايل ها  انواع  كاربرد  تشريح  فيلم،  و  عكس  نمايش 

نمايش تصاوير و فيلم، 

100

 فعالیت
بعد از تدریس

اين جلسه  به جمع بندی و خالصه كردن مطالب درسی  بهتر است هنرآموز  پايان  در 
بپردازد و ضمن رفع اشكال هنرجويان به سؤاالت احتمالی آنها پاسخ دهد. 

20

سنجش و
ارزشیابی 

پيشنهادی  درس  طرح  طبق  بر  هنرآموز  كه  است  الزم  تئوری  جلسۀ  هر  ابتدای  در 
يك ارزشيابی مستمر از جلسۀ قبل با توجه به چك ليست ارزشيابی داده شده در آن 
جلسه به صورت شفاهی يا كتبی انجام دهد و نمراتی جهت ارزشيابی مستمر لحاظ كند. 
همچنين درانتهای هر جلسۀ كالسی، هنرآموز الزم است براساس چك ليست پيشنهادی 
و جداول پيشنهادی خودارزيابی و ارزيابی توسط هنرآموز به ارزشيابی مستمر هنرجويان 
جهت  است،  شده  ذكر  جدول  در  كه  پيشنهادی  مطالب  و  موارد  از  می توان  بپردازد. 

ارزشيابی مستمر هنرجويان استفاده كرد.

40

طرح درس جلسه پنجم: محاسبه كشش در رينگ
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سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های هنرجویان

تعريف ثابت كشش

كاربرد ثابت كشش

تعيين ثابت كشش

محاسبه كشش و محاسبه كشش در رينگ

محاسبه نمره نخ

محاسبه گرم بر متر نخ به كمك جدول

محاسبه توليد در ماشين رينگ

طرح درس جلسه ششم: محاسبات پارچه

نام درس: محاسبات پارچه                         مدت تدریس: 3 ساعتمشخصات کلی
پایه: دوازدهم          هنرستان:               هنرآموز:            تعداد هنرجو:

رئوس
 محتوا

و اهداف

محاسبات پارچه 
جمع شدگي نخ در پارچه، تراكم بافت پارچه، محاسبه وزن چله تار

وسایل 
مواد،تجهیزات 

و ابزار های 
آموزشی

كتاب درسی و همراه هنرجو، ابزار، وسايل و تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری معرفی 
شده در كتاب درسی، فناوری های ديداری و شنيداری، كالس و آزمايشگاه استاندارد، 

عكس و پوستر، برنامه بازديد از صنايع، كچ، ماژيك و وايت برد، 

زمان
دقيقه

قبل از هر تدريس تئوری، خالصه ای از مهم ترين مطالب جلسات قبل را برای هنرجويان قبل از تدریس
شرح دهيد و از آنها بخواهيد مطالب جلسۀ قبل را مرور كنند. در هر جلسه الزم است 
كه هنرآموز بر طبق طرح درس پيشنهادی يك ارزشيابی مستمر از جلسۀ قبل به صورت 

شفاهی يا كتبی انجام دهد و نمراتی جهت ارزشيابی مستمر لحاظ كند.

10



فصل اول: محاسبات نخ و پارچه
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ارزشیابی 
تشخیصی یا 

ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد كاربردهايی از منسوجات جهت ايمنی و حفاظت از بدن، 
پرسش از چند هنرجو در مورد كاربرد منسوجات در حوزه های نظامی  و ورزشی، پرسش 

از چند هنرجو در مورد كاربرد منسوجات در فيلتراسيون آب، هوا و پساب و...

10

فعالیت
ضمن

تدریس 
تئوری

تشريح ساختمان پارچه هاي بافته شده به روش تاري ـ پودي، تشريح ايجاد انحنا در 
نخ ها و در نتيجه ايجاد كاهش در طول، ايجاد جمع شدگي، محاسبه ميزان جمع شدگي، 
محاسبه درصد جمع شدگي با نسبت پارچه و نخ هاي تار و يا پود، محاسبه وزن در متر و 
وزن در متر مربع پارچه، محاسبه مقدار نخ هاي چله و طول آن به همراه نمايش تصاوير 

و فيلم، تشريح كاربرد محاسبات

100

فعالیت
 بعد از تدریس

پرسش  چند  است،  شده  ارائه  كه  درسی  از  هنرجويان  يادگيری  از  اطمينان  جهت 
عمومی  از كليات درس مطرح كنيد و بعد از دادن فرصتی كوتاه جهت تفكر و تبادل 

نظر، از هنرجويان بخواهيد كه به سؤاالت پاسخ دهند.

20

سنجش
و

ارزشیابی 

در ابتدای هر جلسۀ تئوری الزم است كه هنرآموز بر طبق طرح درس پيشنهادی يك 
ارزشيابی مستمر از جلسۀ قبل با توجه به چك ليست ارزشيابی داده شده در آن جلسه 

به صورت شفاهی يا كتبی انجام دهد و نمراتی جهت ارزشيابی مستمر لحاظ كند. 
و  پيشنهادی  ليست  چك  براساس  كالسی  جلسۀ  هر  درانتهای  است  الزم  هنرآموز 
جداول پيشنهادی خودارزيابی و ارزيابی توسط هنرآموز به ارزشيابی مستمر هنرجويان 
بپردازد. می توان از موارد ارزشيابی كه در جدول ذكر شده است، جهت ارزشيابی مستمر 

هنرجويان استفاده كرد.

40

سنجش و ارزشیابی مستمر ازشایستگی های هنرجویان

محاسبات پارچه

جدول تبديل نمرات نخ به يكديگر

جمع شدگي نخ تار در پارچه 

جمع شدگي نخ پود در پارچه

 تراكم تاري بافت پارچه،

تراكم پودي بافت پارچه

محاسبه وزن چله نخ تار

 محاسبه وزن در متر و متر مربع پارچه
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روش های ارزشیابی
ارزشيابی يكی از مهمترين بخشهای مهم فرايند ياددهی و يادگيری می باشد. همان گونه 
كه گفته شد، هنرآموز می تواند در جريان فرايند آموزش از انواع روش های ارزشيابی جهت 
بهبود كيفيت آموزش و يادگيری در هنرجويان استفاده كند. نحوۀ ارزشيابی هنرجوبان 
در كالس درس و آزمايشگاه بسيار متفاوت ومتنوع می باشد. هنرآموزان گرامی می توانند 
در جلسات اول آموزشی با انجام آزمون های ورودی، عملكردی، تكوينی و تشخيصی 
در حوزۀ اخالق و رفتار، دانش، مهارت نگرش، شايستگی های فنی و غيرفنی، ايمنی، 
بهداشتی، توجهات زيست محيطی و... به يك شناخت كلی از هنرجويان دست پيدا 
كنند تا در آينده بتوانند به شيوۀ بهتری به گروه بندی هنرجويان اقدام كنند. در جدول 

انواع روش های ارزشيابی از نظر زمان اجرا و اهداف اجرا با همديگر مقايسه شده اند:

ویژگی ها، اهداف، زمان اجراروش های ارزشیابی

ارزشیابی ورودی 
یا سنجش آغازین

ارزشيابی در ابتدای هر جلسه به منظور آشنايی با ميزان آمادگی و 
اطالعات شاگردان از مطالب قبلی و مطالب جديد كه تدريس خواهد شد 

جهت درک بهتر مفاهيم جديد و كسب آگاهی از مطالب جديد،جهت 
ارزيابی ورودی و تعيين صالحيت حرفه ای

ارزشیابی یا سنجش 
تکوینی)مرحله ای 

مستمر(

ارزشيابی شاگردان در طول سال و زمان های معين در جريان تدريس 
جهت پی بردن به نقاط قوت و ضعف شاگردان و روش تدريس خود 

جهت اصالح يادگيری و تشخيص ميزان پيشرفت و يادگيری هنرجويان

ارزشیابی یا 
سنجش تشخیصی 

و عاطفی

ارزشيابی قبل از تدريس جهت اطالع از ميزان توانايی ها و پيش 
دانسته های فراگيران. همچنين در شروع هر آموزش و در محيط آموزش 
جهت تشخيص مشكالت و اختالالت يادگيری هنرجويان در طول سال 

با انجام مصاحبه، مشاوره يا ساير روش های تشخيصی و روانشناسی و 
پيگيری جهت برطرف كردن مشكالت هنرجو انجام می شود. 

ارزشیابی یا 
سنجش تراکمی یا 

پایانی

ارزشيابی هنرجويان در پايان هر پودمان و در انتهای تكاليف كاری 
و سطوح صالحيت جهت كسب شايستگی در واحدهای يادگيری آن 

پودمان با هدف ارتقا و دريافت شايستگی در آن پودمان، 

ارزشیابی یا 
سنجش تکمیلی

جهت اطمينان از شايستگی مورد نظر در محيط كار واقعی نظير 
كارآموزی و كارورزی و عمليات ميدانی از اين نوع سنجش استفاده 

می شود.
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دانش افزايي

 محاسبات نخ
محاسبات در بخش ريسندگي، با محاسبات در حوزه الياف آغاز مي شود. قبل از 
شروع عمليات ريسندگي پنبه اي ابتدا بايد عوامل زير را تعيين كرد تا براساس آنها 

عمليات تنظيم را انجام داد.

ـ منحني طول الیاف پنبه: اين منحني و به خصوص تعيين طول مؤثر الياف مي تواند 
براي تعيين ميزان فواصل غلتك هاي كشش در ماشين هاي ريسندگي به كار رود.

ـ ظرافت الیاف پنبه: ظرافت الياف پنبه معرف نازكي ضخامت اين الياف مي باشد. 
به طور كلي هرچه ضخامت الياف كمتر بيشتر و يا به تعبيري ظرافت الياف بيشتر باشد، 
امكان تهيه نخ هاي ظريف تري از آن موجود مي باشد. براي تهيه نخ هاي ظريف تر بايد 

نمره نيمچه نخ را كاهش داد تا به كمك كشش، نخ هاي ظريف تري توليد شود.

ـ استحکام تا حد پارگي: در هنگام عمليات ريسندگي پنبه اي، الياف بين خارهاي 
دستگاه ها تحت كشش قرار مي گيرد درصورتي كه نيروي وارده از ميزان استحكام 
تا حد پارگي بيشتر شود، پارگي الياف اتفاق مي افتد. پارگي الياف قبل از توليد نخ 
بايستي  اين صورت  در  مي گردد.  نخ  كيفيت  كاهش  و  ضايعات  رفتن  باالتر  باعث 
نتيجه  امكان پذير نيست و در  اين عمل هميشه  را كاهش داد.  سرعت ريسندگي 
براي  الياف  اين  باشد.  مقدار مشخصي كمتر  از  پارگي  تا حد  استحكام  ميزان  اگر 

ريسندگي و توليد نخ مناسب نيست و عماًل آنها را به مصارف ديگري مي رسانند.

مقاديري  الياف  به همراه  كه مي دانيد  همانطور  الیاف:  ـ میزان ضایعات همراه 
ضايعات وجود دارد اين ضايعات عبارت اند از:

 فلزات آهني و غیرآهنی: براي جداسازي فلزات آهني از آهنرباي قوي و براي 
جداسازي فلزات غيرآهنی از آشكارساز حضور فلزات و پرتاب آن به بيرون از خط 

ريسندگي استفاده مي شود.

 اجسام سنگین شامل تخم گیاهان،تکه هاي چوب و الشه حشرات: اين 
ديده مي شود.  پنبه  الياف  به همراه  متداول  از ضايعات  يكي  به عنوان  نيز  اجسام 
اين اجسام توسط جريان هوا و به كمك تفاوت سرعت حركت اين اجسام با الياف 

جداسازي مي شود.



26

 گرد و غبار: جداسازي گرد و غبار از طريق مكش هوايي كه البالي الياف وجود 
دارد انجام مي شود. هوا از البالي منافذ فيلتر ها عبور مي كند ولي گرد و غبار، جدا 

شده و در مخازن مخصوصي جمع آوری مي شود.

 ذرات سبك گیاهي مانند برگ: اين مواد را از طريق ايجاد جريان هوا و تغيير 
در مسير عبور الياف جدا مي كنند. بدين ترتيب الياف به مسير خود ادامه داده و 
اين ذرات جداسازي مي شود. تغيير در زاويه مثلثي ها )ميله هاي اجاقي( همچنان 

به عنوان وسايلي كارآمد در جداسازي اين مواد مي باشد.

ضايعات پنبه

الياف پنبه از يك گياه به دست مي آيد همه  ضايعات همراه با پنبه است و چون 
عوامل طبيعي باعث به وجود آمدن چندين ناخالصي در البالي الياف پنبه مي گردد. 
به همين خاطر الزم است به طور گذرا توليد پنبه را از اول دنبال كنيم و ببينيم 

چگونه اين ضايعات به وجود مي آيد و چگونه آنها را از توده الياف جدا مي كنند.
 الياف پنبه پس از كاشت تخم پنبه و بزرگ شدن و در نهايت خشك شدن بوته 
گياه به دست مي آيد.الياف پنبه بر روي يك دانه كوچك به نام تخم پنبه روييده 
پنبه تشكيل مي شود.در شكل 1  از چندين تخم  پنبه  هر غوزه  مي شود. معموالً 

نحوه برداشت غوزه پنبه را ازيك مزرعه نشان مي دهد.

ـ  چیدن و برداشت غوزه پنبه حامل الیاف پنبه  شکل 1
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اين ماشين ها از طريق چنگگ هاي خاص غوزه ها به طرف دستگاه مي كشند و سپس 
دستگاه غوزه هاي پنبه را از گياه جدا مي كند. اگر عمل رسيدن غوزه خوب انجام شده 

دانه هاي  و  مي شكفد  كاماًل  غوزه  باشد 
وجود  پنبه  الياف  آنها  برروي  كه  پنبه 
دارد، از غوزه بيرون مي زند. بنابراين آنچه 
برداشت مي شود انواع ضايعات و دانه هاي 
مي باشد.  آن  روي  الياف  با  همراه  پنبه 
شده  ساخته  طوري  جديد  دستگاه هاي 
است تا قبل از جدا شدن الياف از روي 
پنبه  دانه  روي  ناخالصي هاي  پنبه،  دانه 
را جدا كند. در شكل 2 يك غوزه كاماًل 

رسيده را مشاهده مي كنيد.

الياف بر روي تخم پنبه مي رويد و چند تخم پنبه در يك غوزه قرار دارد. طول 
الياف پنبه تقريباً در همان زمان اوليه رشد به وجود مي آيد بنابراين براي افزايش 
رشد طول پنبه بايستي در مرحله ايجاد گل روي ساقه پنبه، آب و كود مناسب را 
به بوته پنبه رسانيد ولي افزايش قطر پنبه و باال رفتن استحكام آن در مرحله دوم 
رشد انجام مي گيرد. در سيستم هاي كشاورزي تخصصي و پيشرفته با نمونه برداري 
و تجزيه و تحليل از گياه و غوزه و اندازه گيري پنبه درون غوزه، راه حل هايي را 
براي افزايش طول و استحكام پنبه پيدا مي كنند. در شكل 3 روش جمع آوری و 

بسته بندي غوزه الياف پنبه را در كشور استراليا نشان مي دهد.

ـ نمونه یك غوزه رسیده پنبه  شکل 2

ـ جمع آوری پنبه به صورت عدل هاي گرد شکل 3
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مي رود  به كار  استراليا  در  روش  اين 
دستگاه جمع آوری الياف پنبه به گونه اي 
چرخاندن  با  تا  است  شده  طراحي 
را  دايره اي  دوار، حالت  الياف در مركز 
به عدل هاي پنبه مي دهند اين عدل ها 
درحالي كه  نيستند  فشرده  خيلي 
عدل هاي پنبه بسيار فشره مي باشند. 
يكي از داليل فشرده نبودن اين است كه 
جين كردن راحت تر انجام گيرد. شكل 4 
روش حمل و نقل بسته هاي غوزه الياف 

پنبه را نشان مي دهد.
ـ  جابه جا کردن عدل هاي گرد به وسیله دستگاه خاص شکل 4

ـ  جمع آوری و انبار موقت الیاف پنبه  شکل 5

ـ   دستگاه هاي جین کردن الیاف پنبه شکل 6

براي بلندكردن اين عدل ها از دستگاه هاي خاصي استفاده مي شود. نمونه اي از اين دستگاه 
را در شكل مشاهده مي كنيد. تيغه هاي دستگاه البالي الياف فرو مي رود. دور اين عدل ها 

است  شده  مهمي پيچيده  پالستيك 
توانايي  و  نمي شود  پاره  به راحتي  كه 
تحمل فشار ناشي از نيروي وزن عدل 
مانند هندوستان  را دارد. در مناطقي 
از جمع آوری توده اي غوزه ها استفاده 
نوع  اين  نمونه   5 شكل  در  مي شود. 

جمع آوری را نشان مي دهد.

معموالً در مزارع پنبه، محل هاي صاف 
آوری غوزه هاي  و هموار را براي جمع 
و  مي كنند  آماده  شده  چيده  پنبه 
دستگاه مخصوصي ساخته شده است تا 
اين غوزه ها را بار زده و به محل كارخانه 
جين كني الياف پنبه فرستاده مي شود. 
در شكل 6 بخشي از ماشين آالت يك 
كارخانه جين كني را مشاهده مي كنيد.



فصل اول: محاسبات نخ و پارچه

29

اين دستگاه به كمك تيغه هاي مخصوص خود الياف پنبه را از دانه هاي پنبه جدا 
مي كند. الياف جدا شده را تحت فشار بسته بندي مي كنند اين بسته بندي عدل نام 

دارد. در شكل 7 نمونه اي از عدل هاي پنبه را مشاهده مي كنيد.

پس از آنكه عمليات جين كني به اتمام رسيد الياف پنبه كاماًل فشرده شده و به 
صورت بسته بندي مخصوص به نام عدل پنبه در مي آيد.

پنبه اي  الياف  شامل  به  پن عدل هاي 
است كه همچنان ضايعات پنبه شامل 
ـ   تنم حشراتـ   تكه هاي برگ و گياهان 
گردو غبارـ  سنگ ـ تكه هاي چوب را در 
خود دارد. بنابراين اين الياف در مراحل 
تميز كردن حالجي، تميز مي شود. در 
شكل 8 نمونه هاي يك عدل پنبه كاماًل 

تميز شده را مشاهده مي كنيد.

ـ  عدل هاي پنبه شکل 7

ـ  عدل پنبه الیاف تمیز شکل 8

كارخانجات جين كني وجود دارند كه بخش مهمي از عمليات تميز كردن الياف را 
خود انجام مي دهند و در نتيجه الياف تميز شده را به صورت عدل پنبه بسته بندي 
كارخانه هاي  در  پنبه  كردن  تميز  كردن،  متمركز  راستاي  در  عمل  ين  ا مي كنند. 
خاص انجام مي شود. در اين حالت تعدادي از دستگاه هاي تميز كردن پنبه كه در 

بخش حالجي به كار مي رود كاسته مي شود.
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محاسبه ضايعات الیاف پنبه

 مقدار ضايعات و درصد ضايعات الياف پنبه را بايد تعيين كرد. اين عمل نه تنها 
براي خط ريسندگي مهم است بلكه براي خريد پنبه از فروشندگان نيز اهميت دارد. 
طبيعي است كه هرچه الياف پنبه ضايعات بيشتري داشته باشد به ضرر خريدار و 

به خصوص كارخانه دار است. جداسازي ضايعات پنبه در كارخانه هزينه بر است.
مقدار ضايعات از كسر الياف تميز از كل الياف به دست مي آيد.

 
 الياف تميز - كل الياف  = مقدار ضايعات جدا شده   

                                               مقدار ضايعات جدا شده 
100× _________________  = درصد ضايعات 

                                                  مقدار تغذيه الياف

 براي محاسبات به موارد زير توجه كنيد:
1 همواره به واحد هاي اندازه گيري توجه داشته باشد زيرا اوال بايد واحد ها يكسان 
باشند. به عنوان مثال اگر مواد تغذيه شده با واحد كيلوگرم است حتماً مقدار الياف 
تغذيه شده و مقدار ضايعات نيز به كيلوگرم باشد. از طرفي نظافت نيز رعايت شود 
مثاًل اگر واحد يكي كيلوگرم و واحد ديگري گرم است حتماً بايد گرم را به كيلوگرم 
به هنرجويان توضيح دهيد كه  تا واحد ها يكسان شود.  يا برعكس  تبديل كرد و 
جداول تبديل واحد ها در كتاب همراه هنرجو وجود دارد و آنها مي توانند استفاده 
كنند. اين درحالي است كه اگر همان مطالب در يك برگه كاغذ نوشته شود تخلف 
هنگام  در  مي توان  را  هنرجو  همراه  كتاب  اصل  فقط  بنابراين  مي گردد  محسوب 

امتحان به همراه داشت.
تا فهم رياضي  2 هنگام قرار دادن اعداد در فرمول دقت كافي به كار برده شود 

مسئله انجام شود.
بودن  يكسان  درصورت  واحد ها  شوند  تقسيم  برهم  بايد  واحد  هنگامي دو  در   3

همديگر را حذف مي كنند.
4 استفاده از ماشين حساب و جدول تبديل واحد ها آزاد مي باشد.

5 سعي كنيد محاسبات را با تصويري كه در كارخانجات گرفته شده است همراه 
كنيد تا هنرجويان به اهميت و كاربرد محاسبات واقف شوند.

مثال: 35 تن الياف پنبه وارد خط ريسندگي شده است و در نهايت 31560 كيلوگرم 
الياف تميز خارج شده است مقدار و درصد ضايعات را حساب كنيد.
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حل: اطالعات مسئله:  كل الياف = 35 تن،  الياف تميز = 31560 كيلوگرم.
همان طور كه مي بينيد واحد يكي تن و واحد ديگري كيلوگرم است چون مي دانيم 

هر يك تن 1000 كيلوگرم است بنابراين مي توانيم دو راه حل را پيش بگيريم. 
در راه حل اول واحد ها را به تن تبديل مي كنيم:

  
تن 31/560   =    1000÷31560 = 31560 كيلوگرم تبديل واحد                          

 
 تن    3/44  = 31/560 - 35  = مقدار ضايعات      

 

درصد 9/83 =   ) 35 ÷ 3/44(  =  درصد ضايعات
    100                                                              

در راه حل دوم واحد ها را به كيلوگرم تبديل مي كنيم پس خواهيم داشت:
كيلو گرم   35000  = 1000 × 35 =  35 تن 

كيلو گرم 3440  = 31560 - 000 35  = مقدار ضايعات 

 
 =  درصد ضايعات                                                                

) 344 0 ÷ 35000( 
درصد 9/83 = 

براي اينكه مثال هايي را بزنيد بهتر است از تصاوير دستگاه هاي ريسندگي استفاده 
كنيد و درعين حال از هنرجويان بخواهيد چگونگي حذف اين ضايعات را تشريح 
كند. در حقيقت عالوه بر انجام محاسبات، چگونگي حذف آن و كاربرد محاسبه در 

عمل را نيز به هنرجويان ياد دهيد.

محاسبات كشش

كشش به مفهوم الغر كردن و يا كاهش وزن در طول توده هاي اليافي است كه در 
كنار هم قرار دارد. بنابراين وقتي توده الياف در يك لوله حركت مي كند كشش 
مفهومي  ندارد بنابراين كشش را در ماشين هاي كاردينگ، چندالكني، روبان، شانه، 

نيم تاب، تمام تاب و ريسنگي چرخانه اي مي توان محاسبه كرد.
براي توليد محصوالت  ايجاد يك بستر مطمئن  مهم ترين كاربرد محاسبه كشش 
مياني است كه توانايي توليد محصول نهايي براي ايجاد نمره هاي خاصي از نخ را 
دارا باشد. به همين خاطر جداولي وجود دارد كه در آن ذكر شده است كه براي 
رسيدن به نمره نخ هاي موردنظر نمره نيمچه نخ و نمره فتيله چه مقدار بايد باشد.

در محاسبه كشش موضوع اصلي ميزان وزن طولي محصول است. بنابراين اگر وزن 

100
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طول معيني از مواد تغذيه شده را به وزن همان واحد طول مواد توليد شده تقسيم 
شود ميزان كشش به دست مي آيد. بنابراين محاسبات كشش را از دو طريق مي توان 
محاسبه كرد. در طريقه اول وزن واحد طول مواد تغذيه شده را به وزن واحد طول 
مواد توليد شده تقسيم مي كنيم. بديهي است كه در اين محاسبات با چرخ دنده ها و 

قطر پولي ها سر و كار نداريم. اين نوع كشش را كشش حقيقي مي گويند.

فرمول:                
وزن طولي مواد توليد شده ÷ وزن طولي مواد تغذيه = كشش حقيقي 

وسايل اندازه گيري مرتبط:دستگاهي كه بتواند براي ما مفيد باشد عبارت اند از:
 متر يا خط كش جهت اندازه گيري طول معين از موادتغذيه و يا مواد توليد

 ترازو جهت توزين مفدار مشخص شده از مواد تغذيه شده و يا توليد شده
درحالي كه اگر دياگرام حركتي يك ماشين را مورد توجه قرار دهيم مي بينيم كه 
در قسمت تغذيه ماشين، مواد اوليه، از طريق يك غلتك با قطر مشخص و سرعت 
دوراني معين، در اثر انتقال حركت به كمك چرخ و تسمه ـ چرخ دنده ـ چرخ و 
زنجير و شافت ها حركت خود را به غلتك توليد با قطر و سرعت دوراني مشخصي 

مي رساند. در اين حالت يك كشش ديگري به نام كشش حقيقي ايجاد مي شود.
بنابراين مي توان فرمول زير را براي محاسبه كشش مكانيكي نوشت.

فرمول: 
سرعت خطي غلتك تغذيه ÷ سرعت خطي غلتك توليد =  كشش مكانيكي  

دستگاه هاي اندازه گیري سرعت غلتك ها

 دستگاه اندازه گيري مرتبط: دستگاهي كه 
براي اين كار مي تواند مفيد باشد عبارت اند از:
 دستگاه اندازه گيري سرعت دوراني غلتك

 كوليس و يا قطر سنج، براي اندازه گيري 
قطر غلتك

 دستگاه اندازه گير سرعت خطي غلتك
شكل 9 يك دستگاه سرعت سنج را نشان 
را  دوراني  سرعت  دستگاه  اين  مي دهد 

مي سنجد.
ـ      دستگاه اندازه گیري سرعت  شکل 9

چرخش شافت ها به صورت دور بر دقیقه 
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دستگاه هاي ديگري نيز ساخته شده است 
محيط  به  شده  تابيده  نور  بررسي  با  كه 
شافت درحال چرخش، سرعت خطي شافت 
در  توليد  ميزان  يعني  می كند.  تعيين  را 
ماشين هاي ريسندگي كه از آنها فتيله ويا 
بالشچه و يا نيمچه نخ و يا نخ بيرون مي آيد 
نمونه  در شكل 10  مي كنند.  اندازه گيري 
يك دستگاه سرعت خطي سنج را مشاهده 
مي كنيد. دستگاه هاي جديد هر دو سرعت 

ـ   دستگاه سنجش سرعت خطي را اندازه مي گيرد.   شکل 10

در اين دستگاه قطعه چرخنده را به سر آزاد شافت تماس داده مي دهند )سر شافت 
كمي گود شده است( در اثر چرخش اين قطعه عمل اندازه گيري سرعت دوراني نيز 

انجام مي گيرد. انجام مي شود.

نحوۀ کاربرد
سنجش دور بر دقيقه با دستگاه مكانيكي: قسمت چرخان دورسنج را متصل كنيد 
و به آرامي به سر شافت نزديك كنيد. پس از آنكه عدد نمايشگر ثابت شد، آن را 
را  دقيقه  بر  دور  تعداد  مي تواند  دستگاه  اين  بگيريد.  درنظر  نهايي  عدد  به عنوان 

مشخص كند.
سنجش دور بر دقيقه و سرعت خطي با دستگاه سرعت سنج نوري:

در اين روش دستگاه را درحالت افقي و عمود بر شافت قرار مي دهيم. امواج نوري 
به سطح شافت مي تابد و دستگاه با آناليز باز تابش مي تواند.

الف( سرعت خطي سطح غلتك و يا شافت را اندازه گيري كند. 
ب( سرعت دوراني شافت درحال چرخش را تعيين كند 

ج( از طريق محاسبه 

فرمول:                                
) ) سرعت دوراني × π( ÷ سرعت خطي( = قطر شافت يا غلتك   

  قطر شافت را محاسبه كرد.  
در شكل11 روش به كارگيري هر دو دستگاه را مشاهده مي كنيد. 
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تذکر مهم 1: در صورتي كه دستگاه بتواند سرعت خطي غلتك را اندازه گيري كند 
با اندازه گيري سرعت خطي غلتك توليد و سرعت خطي غلتك تغذيه و جايگذاري 

در فرمول ميزان كشش حقيقي محاسبه مي شود.

تذکر مهم 2: اگر دستگاه سرعت دوراني را اندازه گيري كند، اين عدد را در محيط 
غلتك ضرب مي كنيم. فرمول نحوه عملكرد را نشان مي دهد.

محيط غلتك × سرعت دوراني غلتك توليد = سرعت خطي غلتك مواد اوليه   
 

محاسبه قطر به کمك دور سنج وسرعت خطي سنج:
بر دقيقه و نمايشگر سرعت سنج  اگر نمايشگر دورسنج  156 دور  باال  در شكل 

عدد7/24 متر بر دقيقه را نشان دهد قطر غلتك مورد نظر از فرمول 
)) سرعت دوراني × π( ÷ سرعت خطي( = قطر شافت يا غلتك

محاسبه مي شود. بنابراين خواهيم داشت:
 )3/14 ×156(÷ cm = 7/24 = ))سرعت دوراني × π( ÷ سرعت خطي( = قطر شافت
                                                                                                         =0/0148 m1/48

مثال 1: در يك دستگاه ريسندگي وزن يك متر از مواد تغذيه 394 گرم و وزن طولي 
مواد توليد شده 3/4 گرم بر متر مي باشد ميزان كشش مكانيكي را حساب كنيد.

حل: چون واحد طول و اندازه طول براي هر دو يكسان است بنابراين مستقيماً از 
فرمول استفاده مي كنيم بنابراين خواهيم داشت. 

115/88 = 3/4 ÷ 394= كشش مكانيكي 

دورسنج و سرعت خطی سنج نوری

         دورسنج مکانیکی

ـ   نحوه به کارگیري دستگاه سنجش دور بر دقیقه و سنجش سرعت خطي  شکل 11
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مثال 3: وزن بر يارد الياف تغذيه شده مساوي 0/48 پوند بر يارد و وزن طولي 
فتيله توليد 4/33 گرم بر متر مي باشد. ميزان كشش مكانيكي را حساب كنيد.

حل: در اين مسئله واحد هاي هر كدام متفاوت است. بنابر اين از روش تبديل واحد 
gr Lb/m Yds=1 0 00201 استفاده مي كنيم: از مثال 2 داريم                            

Lb / YdsGr / m

0/002011

0/84X

نکته  براي تبديل واحد ها ابتدا بايد ضرايب تبديل واحد مربوطه را پيدا كنيم و يا ضرايب را  
محاسبه كنيم در مثال كتاب نمونه اي از اين محاسبه آمده است. بنابراين خواهيم داشت:

              0/0022Lb 
             1gr/m =    =0/00201Lb/Yds

              1/594 Yds
 اگر  عدد به دست آمده را معكوس كنيم بنابر اين ضريب تبديل پوند بر يارد 

به گرم بر متر به دست مي آيد.

Lb / Yds / gr / m/= =11 497 50 00201  

   چون پوند واحد بزرگي است از واحد گرين بر يارد استفاده مي شود.
 1 Lb = 7000 grain 

 بنابراين روابط زير نيز به دست مي آيد:
 
gr grain/m Yds=1 14 08  

grain gr/Yds m=1 0 071
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مطابق تناسب باال و به كمك ضرايب مورد اشاره در نهايت محاسبه انجام مي شود. 
يعني پوند بر يارد را به گرم بر متر تبديل مي كنيم.

 
 X = )1 × 0/84( / 0/00201 = 417/9 gr/m

با تبديل انجام شده، هر دو واحد يكسان مي شوند بنابراين خواهيم داشت: 
 

96/5 = 4/33 ÷ 417/9 = كشش مكانيكي      

مثال 4: مقدار كشش حقيقي 4/55 و مقدار كشش مكانيكي 4/23 مي باشد. مقدار 
درصد ضايعات چقدر است؟

همان طور كه مشاهده مي كنيد اين مسئله از طريق ارتباط بين كشش مكانيكي و 
كشش حقيقي حل مي شود.

حل: 
 

كشش حقيقي ÷ كشش مكانيكي =  ) ضايعات ـ 1(    
 

0/93= 4/55 ÷ 4/23 =  ) ضايعات ـ 1( 
 

درصد  7 =0/07=0/93 ـ1= ضايعات⇒

محاسبات مربوط به انتقال حركت

در يك انتقال حركت سرعتي كه به بخشي از دستگاه وارد شده است، توسط ابزار 
انتقال حركت )چرخ دنده ـ چرخ زنجير ـ چرخ و تسمه( به بخش هاي ديگر منتقل 
مي گردد. در هنگام انتقال، چرخ دنده ها يا گيرنده نيرو و يا دهنده نيرو هستند. در 
محاسبات دهنده نيرو درصورت كسر و گيرنده نيرو در مخرج كسر قرار مي گيرد. 

به شكل 12 توجه كنيد.

1ـ ارتباط بين كشش حقيقي و مكانيكي، درصد ضايعات مي باشد.نکته مهم
2ـ مقدار كشش حقيقي همواره از كشش مكانيكي بزرگتر است بنابر اين فرمول 

زير به دست مي آيد:
)ضايعات ـ1( × كشش حقيقي = كشش مكانيكي                                                       
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جهت انتقال نيرو براي هردو يكسان عمل مي كند ولي در دنده هاي واسط سرعت 
تغيير نمي كند. جهت فلش ها انتقال حركت را نشان مي دهد.

با توجه به دهنده و گيرنده نيرو و حركت صورت و مخرج كسر را  بايد  بنابراين 
مشخص نمود. پس از مشخص شدن سرعت دوراني، اين عدد را در محيط غلتك 

ضرب مي كنيم تا به سرعت خطي تبديل گردد.

ماشین تمام تاب 

اعمالی كه در ماشين تمام تاب انجام می شود عبارت اند از: 
الف( كشيدن ونازک كردن نيمچه نخ تا حدود مورد نظر

ب( تاب دادن نخ
ج( پيچيدن نخ حاصل روی ماسوره يا قرقره

در اين بخش قسمت تاب دادن را مورد بررسي قرار مي دهيم.

تاب در ماشین تمام تاب 

اليافی كه پس از عمل كشش در ماشين تمام تاب از غلتك جلو خارج می شوند، 
بايد تابيده شوند تا استحكام الزم را پيدا كنند. بسته به نوع الياف و نمره نخ، تاب 

الزم داده می شود.
نخ ها با توجه به نمره آنها جنس آنها و كاربردشان تاب هاي متفاوتي الزم دارند حتي 
نخ مورد مصرف در قسمت تار، پود يا تريكو بافی بايستي تاب های متفاوتی داشته 
باشد بنابراين امكاناتي روي ماشين هاي ريسندگي وجود دارد تا بتوان مقدار تاب 

را تنظيم كرد. 

ـ    مقایسه چرخ دنده واسط با چرخ دنده متصل به شافت    شکل 12
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در ماشين تمام تاب بر خالف ماشين نيم تاب، سرعت دوک ها ثابت نيست و گاهی 
به طور دلخواه  نمی تواند  تغييرات  اين  البته  داده شود.  تغيير  است  اوقات ممكن 
انجام گيرد بلكه جداولي وجود دارد كه با توجه به جميع عوامل، مقدار تاب مورد 

نياز تعيين مي شود.
اجزاي ماشين تمام تاب كه به تاب مرتبط هستند عبارت اند از:

دوک: دوک يكی از اجزای مهم و اساسی در ماشين های تمام تاب است. قرقره های 
ريسندگی برروی دوک ها سوار شده و با گردش دوک می چرخند و درنتيجه عمل 

پيچش نخ روی قرقره صورت می گيرد. 
امروزه در ساخت آن سعی شده ياتاقان های بلبرينگی به كار گرفته شود. از مزايای 
خوب اين دوک ها، صرف نيروی كمتر براي تاب معين، سر و صدای كمتر، دوران 

آرامتر و بدون لرزش را می توان نام برد.
قسمت انتهايی دوک ها در محفظه ای پر از روغن قرار می گيرد تا از ساييدگی و 
فرسودگی آن جلوگيری شود. دليل اين امر وجود سرعت بسيار زياد چرخش دوک 

مي باشد. در شكل 13 نمونه اي يك دوک را مشاهده مي كنيد.

ـ   سه نمونه دوک ماشین رینگ شکل 13

ـ رينگ يا عينكي ـ شيطانك  6 ـ  ماسوره نخ    5 ـ اسپيندل 4 ـ بخش كشش 3 ـ نيمچه نخ  2 1
 

نوار دوک ها
نوارهايی كه برای انتقال حركت از سيلندر به دوک ها مورد استفاده قرار می گيرد 
از نخ های تابيده و چندال بافته می شود. اين نوارها الزم است كاماًل نرم باشند تا 
اگر يكی از چهار دوک متوقف شود بقيه دوک ها همچنان به چرخش ادامه دهند.
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چرخش دوک براي تاب دادن نخ ضروري و مهم است انتقال حركت به اسپيندل 
بايد به گونه اي باشد چرخش با سرعت مشخص و بدون لرزش انجام شود. در غير 
اين صورت تاب در طول نخ اتفاق به صورت يكنواختي انجام نمي گيرد. در شكل 14 

نمونه هايي از نوار دوک را مشاهده مي كنيد.

ـ   نمونه هاي اتصال دوک ها توسط نوار دوک براي انتقال حرکت  شکل 14

قرقره های ماشین تمام تاب
مختلفی  اندازه های  و  شكل ها  با  تاب  تمام  ماشين  در  استفاده  مورد  قرقره های 
ساخته می شوند و اغلب از جنس مقوای فشرده شده و يا پالستيكی هستند. بلندی 

قرقره ها به اندازه بلندی قسمت باالی دوک است.
قرقره های ماشين نيم تاب استوانه ای نيست بلكه حالت مخروطی دارند و طوری 

ساخته شده اند كه كاماًل روی دوک قالب می شوند.

رینگ: رينگ به شكل حلقه ای ست كه شيطانك به طور آزاد برروی آن به وسيلۀ 
نخ گردش می كند. رينگ در اصطالح عينكی نيز گفته می شود و ماشين تمام تاب 

را به همين دليل رينگ ناميده اند.
رينگ ها با دقت خاصی ساخته می شوند و مادۀ اوليۀ آنها از فوالدی سخت است. 
بديهی است هرچه جنس آن سخت تر باشد، فرسودگی و خوردگی آن كمتر خواهد 
بود. اصوالً سختی شيطانك را كمتر از رينگ قابل تعويض و هزينه آن نيز كمتر 
است. استوانه تشكيل دهنده رينگ را وب web و لبه آن را فلنجFlang می نامند.

اندازه وشکل رینگ ها: رينگ ها ممكن است به صورت يك لبه يا دولبه ساخته 
شوند. در بيشتر ريسندگی ها، رينگ های يك لبه به كار می رود چرا كه سانتر روی 
رينگ ها  طول  و  فلنج  پهنای  رينگ،  قطر  می شوند.  سوار  رينگ  حامل  صفحات 
می باشد. منظور از قطر رينگ دايره داخل فلنج است كه در حدود 3/8،1 تا 3 اينچ 
می باشد و پهنای فلنج طبق شماره بندی مشخص می شود. اگر اين پهنا 1/8 اينچ 

باشد نمره فلنج 1 است.
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كاربرد نوع رينگ بستگی به نمره نخ دارد برای نخ های ظريف رينگ كوچك تر و 
برای نخ های ضخيم، رينگ بزرگ تر به كار می رود.

بطور كلی بايد لبه رينگ و شيطانك با همديگر مناسب باشند. شكل داخلی رينگ 
به خاطر گردش شيطانك است كه بايد با شكل شيطانك بايد تطابق داشته باشد. 

سطح بااليی لبه رينگ معموالً مسطح ساخته می شود.

Traveler شیطانك
برخوردار  زيادی  اهميت  از  ماشين  روی  در  ظاهری،  سادگی  وجود  با  شيطانك 
است و چنانچه گفته شد روی لبه رينگ قرار می گيرد و اثر گردش دوک به وسيله 
نخ، روی لبه رينگ می چرخد و در نتيجه تاب نخ توليد می شود. توليدكنندگان، 
شيطانك را در شكل ها و اندازه های مختلف می سازند وكارخانجات نساجی، هركدام 

با توجه به نوع رينگ در ماشين های مختلف استفاده می كنند.
شيطانك ها معموالً از فوالد ساخته می شوند و حالت فنری دارند. افزايش سختی 
جا انداختن  موقع  اغلب  و  می شود  آن  فنری  حالت  شدن  كم  باعث  شيطانك، 
می شكنند. شيطانك ها را با توجه به بزرگی قوس آن طبقه بندی می كنند و اغلب 

آنها را با نمره متمايز می سازند.
برای نمره گذاری شيطانك ها، روش های مختلفی به كار می رود كه از همه ساده تر 
وزن هزار عدد آن به گرم می باشد. روش ديگر نمره گذاری انگليسی است كه اگر 

وزن 10 شيطانك 10 گرين Grain باشد نمره آن را ده مي گويند.
)يك پاوند = 7000گرين(

اما به طور كلی نمره شيطانك ها تابع استاندارد ثابتی نيست چند نمونه از شيطانك را 
در شكل 15 مشاهده مي كنيد. شكل و جنس شيطانك ارتباط مستقيمي  با جنس و 
نمره نخ توليد شده دارد. در صورت عدم رعايت اين نكته، نخ مناسبي توليد نخواهد 
شد. با اينكه در ظاهر تفاوت زيادي در نخ توليدي مشاهده نمي شود ولي در هنگام 

كار  در  مشكلي  متوجه  اپراتور  كار، 
مي شود به عنوان مثال پرزدهي زياد از 
حد، پارگي مكرر، پيچ خوردن نخ ها در 
ايراداتي هستند  از جمله  آزاد  فواصل 
هنگام  در  مي آيد.  به وجود  نخ  در  كه 
بيشتر  نخ  عيوب  حلقوي  بافندگي 
نخ  همين  درحالي كه  مي شود  ظاهر 
به  مشكالت  پودي  تاري  بافندگي  در 

مراتب كمتري خواهد داشت. 
ـ   چند نمونه شیطانك  شکل 15

                                                                                          دور
6500 ______                                                                                      

                                                                                         دقيقه
تاب بر متر 1428 = _____________ = تاب  

                                                                                             متر
4/55 ______                                                                                        

                                                                                           دقيقه
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بهتر است شيطانك ها متناسب با لبه رينگ انتخاب شوند و سنگينی آنها به مقداری باشد 
كه باعث زياد شدن پارگی نخ ها نشود و قوس حاصل از گردش نخ، بزرگ و شكم دار نباشد.

شيطانك سنگين برای توليد نخ ضخيم و شيطانك هاي سبك برای تهيه نخ هاي 
ظريف به كار برده می شود.

اگر برای نخ هاي ظريف از شيطانك های سنگين تر استفاده شود، باعث باال رفتن 
تعداد پارگی نخ ها شده، چنانچه شيطانك ها، سبك تر از حد الزم به كار رود، باعث 

شل پيچيده شدن نخ ها روی قرقره مي گردد.
سرعت دوک هم عامل مؤثری است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. سرعت بيش از 
حد دوک، باعث باال رفتن سرعت شيطانك شده، موجب سوختن و از بين رفتن 

شيطانك می گردد.
عواملی كه بايد درانتخاب شيطانك مورد توجه قرار گيرند عبارت اند از:

نخ،  كشش  مقدار  قرقره،  و  شيطانك  بين  فاصله  رينگ ها،  مقطع  شكل  و  ارتفاع 
سرعت دوک، نمره ونوع شيطانك و نمره نخ.

محاسبه تاب

براي محاسبه تاب از فرمول زير استفاده مي شود:
سرعت خطي غلتك توليد براساس همان واحد طول ÷ سرعت اسپيندل = تعداد تاب 

در واحد طول

مثال: اگر سرعت چرخش اسپيندل 6500 دور بر دقيقه باشد و سرعت توليد نخ 
4/55 متر بر دقيقه باشد. محاسبه كنيد.

 تاب در متر نخ 
 تاب در سانتي متر نخ

 تاب در اينچ نخ 
 تاب در يارد نخ

حل: چون هر دور اسپيندل يك تاب ايجاد مي كند بنابراين خواهيم داشت:
                                                                                          دور

6500 ______                                                                                      
                                                                                         دقيقه

تاب بر متر 1428 = _____________ = تاب  
                                                                                             متر

4/55 ______                                                                                        
                                                                                           دقيقه

با توجه به جداول و ضرايب كتاب همراه هنرجو بقيه محاسبات را انجام دهيد.
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 تبديل هاي نمره نخ 

مهم ترين روشي كه براي تبديل نمرات نخ مي باشد استفاده از فرمول هاي مربوط 
است ولي الزم است براي محاسبه نمره نخ عالوه بر استفاده از فرمول، از جدول 

مربوطه نيز استفاده كنيد.

Ntex =Nd = Nm =NS = NW =NC =معلوم
             مجهول

ــــــــ590
 Nrex

ــــــــ5310
 Nd

0/59 × Nm

NSــــــــ
 3/28 

ـــــ2
 3

 × NW1NC =

ــــــــ880
 Nrex

ــــــــ7920
 Nd

0/88 × Nm

NSــــــــ
 2/191 

ـــــ3
 2

 × NC
NW =

ــــــــ1940
 Nrex

ــــــــ17460
 Nd

1/94 × Nm12/19 × NW3/28 × NCNS =

ــــــــ1000
 Nrex

ــــــــ9000
 Nd

1NSــــــــ
 1/94

NWــــــــ
 0/88

NCــــــــ
 0/59Nm =

9 × Nrex19000ــــــــ
 Nm

ــــــــ17460
 NC

ــــــــ7920
 NW

ــــــــ5310
 NC

Nd =

1Ndــــــــ
 9

ــــــــ1000
 Nm

ــــــــ1940
 NS

ــــــــ880
 NW

ــــــــ590
 NC

NTex =

 Nd = نمرۀ دنير = Denier Count   NS = نمرۀ پشمی = Yorkshire Skein Count  

 NT = نمرۀ تكس = Text Count   NW = نمرۀ فاستونی = Worsted Count  

NC = Ne = نمرۀ پنبه = Cotton Count   Nm = نمرۀ متريك = Metric Count  

S : مثال
S m m m

NN : N ? N N // /= = → = → = =2020 10 311 94 1 94
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جدول تبدیل نمرات نخ به یکدیگر
براي استفاده از جدول ابتدا نمره معلوم را روي سطر )افقي( و سپس نمره مجهول 
را روي ستون )عمودي( پيدا كرده و به هم متصل كنيد تا فرمول مربوطه حاصل 

شود. با جايگذاري در اين فرمول نمرات نخ را به هم تبديل كنيد.
مثال: نمره دنير را به نمره تكس تبديل كنيد.

Nd = 9 ×  Ntex

نکته  نمره  عدد  اگر  بنابراين  است  وزن  بر  طول  تقسيم  حاصل  متريك  نمره  چون 
متريك را وارونه كنيم وزن يك متر از نخ به دست مي آيد.

محاسبات پارچه

به طور كلي محاسبات پارچه را به دو قسمت تقسيم مي كنند. ابتدا محاسباتي كه 
به قبل از توليد پارچه مربوط مي شود و سپس محاسباتي كه پس از توليد پارچه 
مي باشد تقسيم مي گردد. در محاسبات قبل از توليد پارچه نكات زير اهميت دارد.

 وزن در طول نخ تار و نخ پود
 تعداد سر نخ هاي تار 

 تراكم تاري و تراكم پودي 
 وزن كل نخ هاي چله

 درصد جمع شدگي نخ هاي تارو پود در هنگام بافت
از هر  نخ هاي عبوري  تعداد سر  و  نمره شانه  به شانه شامل   محاسبات مربوط 

دندانه شانه 
 وزن درمتر پارچه

 وزن درمتر مربع پارچه
با انجام محاسبات مربوطه مي توان از بافت پارچه موردنظر اطمينان حاصل كرد. 
همواره بايد پارچه بافته شده را با آنچه كه از قبل در مورد آن تصميم گيري كرده 
بوديم مقايسه كنيم. در صورتي كه عمليات انحرافي از محاسبات نشان مي دهد بايد 
به دقت بررسي شود تا علت انحراف آشكار شود و نسبت به بافت صحيح و مطابق 
برنامه حساسيت داشته باشيم. فرمول هاي محاسبات در كتاب درسي آمده است و 

نمونه هايي نيز حل شده است با مراجعه به آنها هنرجويان را راهنمايي كنيد.
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 ارزشیابی
ارزشيابی در اين درس براساس شايستگی است. برای هر فصل يك نمره مستمر )از 5 
نمره( و يك نمره شايستگی فصل )نمرات 1، 2 يا 3( با توجه به استاندارد های عملكرد 

جداول ذيل برای هر هنرجو ثبت می گردد

جدول ارزشیابی فصل 1 محاسبات نخ وپارچه

عنوان
فصل 

تکالیف عملکردی
)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
نتایج)کیفیت( 

استاندارد
)شاخص ها، داوری، 

نمره دهی(
نمره

محاسبه نخ 
و پارچه

            
محاسبات نخ

اظهارنظر تخصصي 
بر اساس ويژگي هاي 

نخ و پارچه و انجام 
محاسبات مربوط به 

توليد نخ و پارچه

باالتر از حد 
انتظار

ويژگي هاي  تحليل  و  تجزيه   
نخ و پارچه و تصميم گيري به 

كمك محاسبات
3

و در حد انتظار نخ ها  از  ويژگي ها  استخراج 
2انجام محاسبات مربوطه محاسبه پارچه

پايين تر از 
تعريف انتظار و  ويژگي ها  بردن  نام   

1پارامتر هاي توليد

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی فصل از 3

نمره فصل از 20


