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پودمان سوم بافندگي تنظيم ساز و كار تشكيل دهنه است در جدول زير مباحث 
كاربردي و عملي اين پودمان را مشاهده مي نماييد.

بودجه بندی پومان3    تنظيم سازوكار تشكيل دهنه

پودمانموضوعات جلسهجلسه
رئوس محتوا)كارها()فصل(

زمان)ساعت(

عملیتئوری

1
دهنه كار 

و انواع آن، انواع 
گره 

3

تعريف و تشريح دهنه كار، تشريح و تقسيم بندی 
انواع دهنه از لحاظ نوع تشكيل دهنه، چگونگی 
و  زدن  دفتين  لحظۀ  در  نوع  دهنه،  تشكيل 
دهنه،  انواع  كاربرد  تشريح  تشكيل،  لحظۀ 
و  عملی  فعاليت های  انجام  و  گره  انواع  تشريح 
تشريح شايستگی های غير فنی و نكات ايمنی 

بهداشتی.  و 

35

2

انواع مكانيزم های 
تشكيل دهنه، 

مكانيزم تشكيل 
دهنه بادامكی 

3

تشريح و تقسيم بندی مكانيزم های تشكيل دهنه، 
تشريح مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی و طرز كار 
انجام  بادامک،  به  مربوط  محاسبات  انجام  آن، 
تنظيمات بادامک متناسب با طرح بافت، تشريح 
انواع بادامک و كاربرد آن، تشريح نكات ايمنی. 

35

مكانيزم تشكيل 3
3دهنه بادامكی

تشريح انواع بادامک و كاربرد آن، ترسيم انواع 
به  توجه  با  بادامک  نوع  تعيين  و  بافت  طرح 
انواع  بادامک، تشريح  بافت  طرح، تعيين نقشه 
و  عملی  فعاليت های  انجام  بادامكی،  مكانيزم 

و... ايمنی  نكات  تشريح  كالسی  پرسش 

35

مكانيزم تشكيل 4
3دهنه دابی

تشريح  بادامک،  مكانيزم  محدويت های  تشريح 
مكانيزم تشكيل دهنه دابی، تشريح تقسيم بندی 
انواع دابی، تشريح اجزای مكانيزم دابی و انتقال 
طرح  كارت  تهيه  روش  تشريح  آن،  به  حركت 
انجام  و  نقشه  با  متناسب  بافت  طرح  زنجير  و 
فعاليت های عملی و پرسش كالسی نكات ايمنی 

و...

35

مكانيزم تشكيل 5
3دهنه دابی و ژاكارد

اصول  و  ژاكارد  دهنه  تشكيل  مكانيزم  تشريح 
دهنه  تشكيل  مكانيزم  انواع  تشريح  آن،  كار 
پرسش  ژاكارد،  دستگاه  اجزای  تشريح  ژاكارد، 
كالسی، انجام فعاليت، عملی مربوط به طراحی 
تشريح  پارچه،  بافت  با  همراه  بافت  زنجير 
كار. زمان  در  غيرفنی  و  فنی  شايستگی های 

35

6

مكانيزم تشكيل 
دهنه ژاكارد، 

ايجاد دهنه در 
ماشين های 

چندفازی

3

و  ژاكارد  ماشين  آماده سازی  مراحل  تشريح 
انواع  تقسيم بندی  و  تشريح  كشی،  ريسمان 
ماشين های  تشريح  فازی،  چند  ماشين های 
چند فازی با دهنه موازی، تشريح ماشين های 
چند فازی با دهنه سری انجام محاسبات توان 
پودگذاری، انجام فعاليت های مربوط به اصالح 
. فنی  غير  و  فنی  شايستگی های  پارگی،  پود 

35
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طرح درس جلسه اول : دهنه كار و انواع آن 

مشخصات 
كلی

نام درس: دهنه كار و انواع آن               مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم    هنرستان:        هنرآموز:      تعداد هنرجو:

رئوس
محتوا

و اهداف

نوع  لحاظ  از  دهنه  انواع  تقسيم بندی  و  تشريح  كار،  دهنه  تشريح  و  تعريف 
لحظۀ  و  زدن  دفتين  لحظۀ  در  نوع  دهنه،  تشكيل  چگونگی  دهنه،  تشكيل 
انواع گره و انجام فعاليت های عملی و تشريح شايستگی های  تشكيل، تشريح 

غيرفنی و نكات ايمنی و بهداشتی.

مواد، تجهيزات 
و ابزار های 

آموزشی

وسايل و ابزارهای آموزشی، برنامه بازديد از بخش بافندگی، 
 4 حداقل  به  مجهز  بافندگی  ماشين  بافی،  نمونه  بافندگی  ماشين 
لنگه ورد همراه با چله نخ تار، دو بسته نخ ضخيم دردو رنگ متفاوت، 

گوشی و عينک ايمنی 

زمان
دقيقه

فعاليت 
قبل از تدريس

حضور و غياب، مرور بيان خالصه ای از مطالب درس گذشته باعث 
پيدا  را  جديد  مطالب  دريافت  برای  الزم  آمادگی  فراگير  می گردد 
كرده. همچنين از نظرروحی و روانی ايجاد انگيزه و شور و شوق و 

آمادگی در هنرجويان الزم می باشد. 
15

ارزشيابی 
ورودی

و  آزمايشگاه  مقررات  و  قوانين  مورد  در  هنرجو  چند  از  پرسش 
كارخانجات در زمان بازديد، تشريح شايستگی های غير فنی توسط 

هنرجويان، اهميت تشكيل دهنه و انواع دهنه در بافت پارچه.  
10

فعاليت
ضمن

تدريس 
نظری

هنرآموز
 و 

هنرجويان

هنرآموزان توجه داشته باشند كه درس بايد توام با مثال های عينی، 
ملموس باشد. 

در ضمن تدريس از هنرجويان سؤال كنيد تا وی احساس حضور و 
ارائه  خطاب پيدا كند. در ضمن به شاگردان فرصت مناسب جهت 

نظرات داده شود. 
هنرآموز محترم با آمادگی و تسلط كامل در كالس حاضر و تدريس 
خود را همراه با طرح درسی كه از قبل آماده كرد شروع كند. بهتر 
از  به خالصه ای  هنرآموز  تدريس درس جديد،  از شروع  قبل  است 
درس قبل بپردازد و بعد از رفع اشكال و پاسخ به سؤاالت احتمالی 
بپردازد. شروع  هنرجويان  كتبی  يا  ارزشيابی شفاهی  به  هنرجويان 
تدريس را هنرآموز می تواند به صورتی آغاز كند كه توجه هنرجو به 
مطرح  گونه ای  به  را  سؤاالتی  درس،  در كالس  يابد.  افزايش  درس 
كنيد كه هنرجويان را به انديشيدن وا دارد و در حل مسائل به آنها 
كمک 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.
 تشريح اهداف تشكيل دهنه، تشريح انواع روش های تشكيل دهنه، 

تشريح كاربرد انواع دهنه و انواع گره و كاربرد آن.

100
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فعاليت
ضمن

تدريس 
عملی

هنرآموز
 و 

هنرجويان

از  قبل  تشريحی  به صورت  را  كار  نحوه  است،  مربوط الزم  هنرآموز 
شروع فرايند عملی برای هنرجويان توضيح دهد و هنرجويان با روند 

كار آشنا شوند.
اساليد،  عكس،  از  قسمتی  نمايش  و  تهيه  با  می توانند  هنرآموزان 
كاتالوگ دستگاه و يا فيلم تشكيل دهنه در كالس درس از هنرجويان 
نتايج  ماشين،  كاركرد  و  قطعات  مشاهده  در  دقت  ضمن  بخواهند 
صورت  در  كنند.  گزارش  مستمر  ارزشيابی  جهت  را  خود  مشاهدۀ 
از  بازديد  در  عينی  به صورت  هنرجويان  را  آزمايش  اين  امكان 

كارخانجات مشاهده كنند.
فنی،  تمامی نكات  است  الزم  عملی  كار  انجام  زمان  در  هنرآموزان 
غيرفنی، بهداشتی، ايمنی، زيست محيطی را به هنرجويان گوشزد و 
تذكر دهند و در طول كار از هنرجويان بخواهد كه اين موارد را رعايت 

كنند و در ارزشيابی ها لحاظ بشود. 

180

 فعاليت 
بعد از تدريس

تعيين تكليف و تمرين برای تعميق يادگيری الزم است. نظرخواهی 
از هنرجويان در رابطه با نحوۀ تدريس به صورت كتبی در برخی موارد 

جهت خودارزيابی هنرآموز الزم است.

15

سنجش و 
ارزشيابی 

هنرآموزان در هر جلسۀ تدريس تئوری و كارگاهی می تواند از انواع 
روش های ارزشيابی برای سنجش ميزان يادگيری 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، 
روحيۀ  داشتن  درسی،  منابع  ساير  از  استفاده  مسائل،  و  تكاليف 
مشاركت و همكاری با همكالسی ها و هم گروهی ها، استفادۀ مناسب 
و  بهداشتی  ايمنی،  نكات  رعايت  وسايل،  و  ابزار  مواد،  تجهيزات،  از 
ارزشيابی لحاظ  باشند و در نمرات  و... توجه داشته  زيست محيطی 

كنند.
طرح  طبق  بر  هنرآموز  كه  است  الزم  تئوری  جلسۀ  هر  ابتدای  در 
درس پيشنهادی يک ارزشيابی مستمر از جلسۀ قبل با توجه به چک 
ليست ارزشيابی داده شده در آن جلسه به صورت شفاهی يا كتبی 
انجام دهد و نمراتی جهت ارزشيابی مستمر لحاظ كند. گزارش كار 
قرار  ارزيابی  مورد  است  الزم  جلسه  هر  در  هنرجويان  قبل  جلسۀ 
گيرد و نكات و اشتباهات احتمالی گوشزد شود و نمرۀ گزارش كار 
انتهای هر جلسۀ كالسی  در دفتر كالسی وارد گردد. همچنين در 
يا كارگاهی، هنرآموز الزم است بر اساس چک ليست پيشنهادی و 
جداول پيشنهادی خودارزيابی و ارزيابی توسط هنرآموز به ارزشيابی 
مستمر هنرجويان بپردازد. در جدول ارزشيابی مرحله ای اين مرحله 
نگرشی،  غيرفنی،  و  فنی  مهارتی  دانشی،  موارد  شامل  كه  كار  از 
از  می توان  می باشد،  و...  زيست محيطی  توجهات  بهداشتی،  ايمنی، 
موارد ارزشيابی كه در جدول ذكر شده است، جهت ارزشيابی مستمر 

شايستگی هنرجويان در طول تدريس استفاده كرد.
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سنجش و ارزشيابی مستمر از شایستگی های فنی و غيرفنی هنرجویان

آشنايی با معنا و مفهوم تشكيل دهنه

تقسيم بندی انواع دهنه 

نوع تشكيل دهنه

چگونگي تشكيل دهنه

 انواع دهنه در لحظه دفتين زدن

آشنايی با تنظيمات اوليه دهنه 

ميزان همكاری هنرجو با هنرآموز در زمان بازديد از كارخانجات 

ميزان رعايت نظافت و تميزی ميز كار و رعايت نكات ايمنی و بهداشتی

ميزان همكاری در گروه و پيشرفت در شايستگی های غيرفنی و فنی در محيط كارگاه

اهم مطالب و نكات درسی جلسه اول : )انواع دهنه(
1ـ در بخش انواع دهنه، اهداف تشكيل دهنه و انواع دهنه را برای هنرجويان 
نوع دهنه  توضيح دهيد كه ممكن است چند  برای هنرجويان  تبيين كنيد. 
به طور هم زمان در يک ماشين استفاده شود. از طرفی به كار بردن بعضی از 
اين نوع دهنه ها به طور هم زمان غير ممكن است. البته  اين موضوع بايد برای 
وكيفيت  ماشين  مكانيزم  بافت،  طرح  نخ،  جنس  كه  شود  تبيين  هنرجويان 

پارچه بافته شده از عوامل بسيار مهم در انتخاب نوع دهنه می باشد. 
2ـ در بخش فعاليت های كالسی اين جلسه، با راهنمايی و توضيحاتی كه در 
تشكيل  انجام می دهيد، چگونگی  دهنه  انواع  و  دهنه  تشكيل  عمليات  مورد 

انواع دهنه را برای هنرجويان تبيين كنيد.
3ـ در بخش كليات انواع دهنه، اهداف روش های ايجاد انواع دهنه و كاربرد هر 

يک از انواع دهنه برای هنرجويان تبيين شود.
4ـ در بخش فعاليت كارگاهی، انواع دهنه موجود بر روی ماشين آالت كارگاهی 
را بررسی نموده و در صورت امكان تنظيمات اوليه برای تشكيل هر يک از انواع 
دهنه را بر روی ماشين آالت كارگاهی انجام دهد در صورت امكان جهت فهم 
و درک بهتر مطالب از برنامه بازديد از كارخانجات بافندگی و نمايش عكس و 

فيلم مراحل كار و ماشين آالت بهره گيری كنيد. 
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*همواره برای بهره وری در تدريس از دريچۀ قلب هنرجويان عبور كنيد و به نكته های تدریس
هنرجويان با ديد مثبت نگاه كنيد و به آنها سرخط، هدف و انگيزه دهيد تا 

آنها را جذب كنيد.
*عدم توجه به سايرين، تشويق های مكرر و بی جا، صحبت خصوصی با برخی 
هنرجويان، عدم توجه به كوشش ها و اختالفات فردی هنرجويان، تهديد به 

نمرۀ كم و... باعث بروز بی نظمی  در كالس می گردد.
*هنرآموز الزم است عاشق كار خود باشد و نبايد شخصيت واقعی خود را 
مخفی كند و به عنوان يک فرد جامعه با هنرجويان تعامل و ارتباط مؤثر 

برقرار كند و ثبات عاطفی داشته باشد. 
*اگر مجبور شديد صحبت تان را با هنرجويی قطع كنيد تا رفتار نامناسب 

هنرجوی ديگر را اصالح كنيد، حتماً عذرخواهی كنيد. 
*هنگام مواجهه با رفتار نامناسب هنرجو، هنرجو را توجيه كنيد كه انتقاد 

شما از رفتار شخص می باشد و نه خود شخص.
*هنرجويان نبايد تحت هيچ شرايطی احساس كنند كه در كالس وقتشان 
به بيكاری و بطالت می گذرد و الزم است مدام در حال كار باشند. هنرجويان 

همواره متوجه وقت كشی و سر كار گذاشتن مربی شان می گردند.
*اولين برخورد با هنرجوی عصبانی و پرتوقع 10 ثانيه مكث و سكوت و در 

مرحلۀ بعد صحبت كردن به صورت خصوصی با او می باشد.

ایمنی و 
بهداشتی،

 زیست محيطی
هنگام كار باماشين آالت نساجی دقت كامل به عمل آيد تا در حين انجام 
تنظيمات يا بررسی ماشين تحت هيچ شرايطی برق ماشين وصل نباشد و 
از حركت دادن ميل لنگ ماشين بدون اطالع هنرآموز و ساير هنرجويان 

خودداری گردد. 
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طرح درس جلسه دوم : انواع مكانيزم های تشكيل دهنه، مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی

مشخصات كلی
دهنه  تشكيل  مكانيزم  دهنه،  تشكيل  مكانيزم های  انواع  درس:  نام 

بادامكی  مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم    هنرستان:        هنرآموز:     تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
و اهداف

تشكيل  مكانيزم  تشريح  دهنه،  تشكيل  مكانيزم های  تقسيم بندی  و  تشريح 
انجام  بادامک،  به  مربوط  محاسبات  انجام  آن،  كار  طرز  و  بادامكی  دهنه 
و كاربرد آن،  بادامک  انواع  بافت، تشريح  با طرح  بادامک متناسب  تنطيمات 

تشريح نكات ايمنی.

مواد، تجهيزات و 
ابزار های آموزشی

وسايل و ابزارهای آموزشی، برنامه بازديد از بخش بافندگی، 
 4 حداقل  به  مجهز  بافندگی  ماشين  بافی،  نمونه  بافندگی  ماشين 
لنگه ورد همراه با چله نخ تار، ماشين بافندگی مجهزبه مكانيزم تشكيل 
دهنه بادامكی، كاغذ و وسايل طراحی، آچار و ابزارآالت، گوشی و عينک 

ايمنی. 

زمان
دقيقه

فعاليت 
قبل از تدريس

حضور و غياب، مرور و بيان خالصه ای از مطالب درس گذشته باعث 
می گردد فراگير آمادگی الزم برای دريافت مطالب جديد را پيداكرده. 

15

ارزشيابی ورودی
تشريح  آنها،  كاربرد  و  دهنه  انواع  مورد  در  هنرجو  چند  از  پرسش 
و  دهنه  تشكيل  اهميت  هنرجويان،  توسط  فنی  غير  شايستگی های 

انواع دهنه دربافت پارچه. 

10

فعاليت ضمن
تدريس نظری

هنرآموزو 
هنرجويان

هنرآموزان توجه داشته باشند كه درس بايد توام با مثال های عينی، 
تصوير  يا  فيلم  از  استفاده  با  است  بهتر  منظور  برای  باشد.  ملموس 

همراه با توضيحات كتاب مطلب را برای هنرجويان تبيين نماييد.

100

فعاليت ضمن
تدريس عملی
هنرآموزو 
هنرجويان

از  قبل  تشريحی  به صورت  را  كار  نحوه  است،  الزم  مربوط  هنرآموز 
شروع فرايند عملی برای هنرجويان توضيح دهد و هنرجويان با روند 

كار آشنا شوند.
مكانيزم  ماشين  پوش های  در  برداشتن  ضمن  می توانند  هنرآموزان 
تشكيل دهنه و عملكرد آن را توضيح دهند هنرآموزان در زمان انجام 
كار عملی الزم است تمامی  نكات فنی، غير فنی، بهداشتی، ايمنی، 
زيست محيطی را به هنرجويان گوشزد و تذكر دهند و در طول كار 
ارزشيابی ها  از هنرجويان بخواهد كه اين موارد را رعايت كنند و در 

لحاظ بشود. 

180

 فعاليت 
بعد از تدريس

تعيين تكليف و تمرين برای تعميق يادگيری الزم است. نظرخواهی 
از هنرجويان در رابطه با نحوۀ تدريس به صورت كتبی در برخی موارد 

جهت خودارزيابی هنرآموز الزم است.

15
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سنجش و 
ارزشيابی 

هنرآموزان در هر جلسۀ تدريس تئوری و كارگاهی می تواند از انواع 
روش های ارزشيابی برای سنجش ميزان يادگيری فراگيران استفاده 
كنند. هنرآموزان الزم است در زمان ارزشيابی به مواردی نظير ميزان 
آرامش  با  و  فعال  و  موقع  به  حضور  فراگير،  شوق  و  ذوق  آمادگی، 
فراگيری  و  ارائه  در  هنرجويان  نفس  به  اتكال  و  اعتماد  كالس،  در 
موقع  به  فعاليت ها، حل  و  بحث  در  به شركت  عالقه مندی  مطالب، 
تمارين، تكاليف و مسائل، استفاده از ساير منابع درسی، داشتن روحيۀ 
مشاركت و همكاری با همكالسی ها و هم گروهی ها، استفادۀ مناسب 
و  بهداشتی  ايمنی،  نكات  رعايت  وسايل،  و  ابزار  مواد،  تجهيزات،  از 
لحاظ  ارزشيابی  نمرات  در  و  باشند  داشته  توجه  و...  زيست محيطی 

كنند.
طرح  طبق  بر  هنرآموز  كه  است  الزم  تئوری  جلسۀ  هر  ابتدای  در 
درس پيشنهادی يک ارزشيابی مستمر از جلسۀ قبل با توجه به چک 
يا كتبی  به صورت شفاهی  داده شده در آن جلسه  ارزشيابی  ليست 
انجام دهد و نمراتی جهت ارزشيابی مستمر لحاظ كند. گزارش كار 
جلسۀ قبل هنرجويان در هر جلسه الزم است مورد ارزيابی قرار گيرد 
و نكات و اشتباهات احتمالی گوشزد شود و نمرۀ گزارش كار در دفتر 
كالسی وارد گردد. همچنين در انتهای هر جلسۀ كالسی يا كارگاهی، 
جداول  و  پيشنهادی  ليست  چک  اساس  بر  است  الزم  هنرآموز 
پيشنهادی خودارزيابی و ارزيابی توسط هنرآموز به ارزشيابی مستمر 
هنرجويان بپردازد. در جدول ارزشيابی مرحله ای اين مرحله از كار كه 
شامل موارد دانشی، مهارتی فنی و غيرفنی، نگرشی، ايمنی، بهداشتی، 
توجهات زيست محيطی و... می باشد، می توان از موارد ارزشيابی كه در 
جدول ذكر شده است، جهت ارزشيابی مستمر شايستگی هنرجويان 

در طول تدريس استفاده كرد.

40

سنجش و ارزشيابی مستمر از شایستگی های فنی و غير فنی هنرجویان

آشنايی با معنا و مفهوم مكانيزم های تشكيل دهنه 

تقسيم بندی انواع مكانيزم تشكيل دهنه 

نحوه تشكيل دهنه توسط بادامک 

انواع مكانيزم تشكيل دهنه بادامک 

محاسبات مربوط به بادامک طراحی بادامک 

آشنايی با تنظيمات اوليه بادامک متناسب با طرح بافت 

مزايا و محدوديت های مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی

ميزان همكاری هنرجو با هنرآموز در زمان بازديد از كارخانجات 

ميزان رعايت نظافت و تميزی ميز كار و رعايت نكات ايمنی و بهداشتی

ميزان همكاری در گروه و پيشرفت در شايستگی های غير فنی و فنی در محيط كارگاه
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اهم مطالب و نكات درسی جلسه دوم: )انواع مكانيزم های تشكيل دهنه، مكانيزم 
تشكيل دهنه بادامكی(

1ـ در بخش انواع مكانيزم های تشكيل دهنه، انواع مكانيزم تشكيل دهنه را 
برای هنرجويان تبيين كنيد. برای هنرجويان توضيح دهيد كه هر ماشين 
مكانيزم  استفاده شود. همچنين هر  تشكيل دهنه  مكانيزم  نوع  تنها يک 
محدوديت هايی دارد كه كاربرد ماشين را محدود می كند البته  اين موضوع 
بايد برای هنرجويان تبيين شود كه، طرح بافت، سرعت ماشين و كيفيت 
پارچه بافته شده از عوامل بسيار مهم در انتخاب نوع مكانيزم تشكيل دهنه 

می باشد .
2ـ در بخش مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی، با توضيحاتی كه در مورد مكانيزم 
تشكيل دهنه بادامكی داده می شود و انواع مكانيزم مزايا و محدوديت هر يک 

را بيان كرده، چگونگی عملكرد هر يک را برای هنرجويان تبيين كنيد.
3ـ در بخش محاسبات و انتخاب نوع بادامک، روش محاسبه و انتخاب نوع 

و تعداد بادامک براساس طرح بافت را برای هنرجو توضيح دهيد. 
ـ در بخش فعاليت كارگاهی، انواع مكانيزم تشكيل دهنه موجود بر روی 
ماشين آالت كارگاهی را بررسی نموده و در صورت امكان ضمن برداشتن 
بررسی  را  مكانيزم  كاركرد  نحوه  و  مختلف  قسمت های  محافظ  كاور های 
نماييد. ضمن بررسی تعداد بادامک و تعداد دماغه هر بادامک. اختالف فاز 
بادامک ها نسبت به هم را بررسی نماييد. در صورت امكان جهت فهم و 
درک بهتر مطالب از برنامه بازديد از كارخانجات بافندگی و نمايش عكس 

و فيلم مراحل كار و ماشين آالت بهره گيری كنيد. 
نساجی  باماشين آالت  كار  هنگام  زیست محيطی:  بهداشتی،  و  ایمنی 
دقت كامل به عمل آيد تا در حين انجام تنظيمات يا بررسی ماشين تحت 
هيچ شرايطی برق ماشين وصل نباشد و از حركت دادن ميل لنگ ماشين 

بدون اطالع هنرآموز و ساير هنرجويان خودداری گردد. 
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طرح درس جلسه سوم: مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی

نام درس: مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی       مدت تدریس: 8 ساعتمشخصات كلی
پایه: دوازدهم    هنرستان:        هنرآموز:     تعداد هنرجو:

رئوس
محتوا

و اهداف

تشريح انواع بادامک و كاربرد آن، ترسيم انواع طرح بافت و تعيين نوع بادامک 
بادامكی،  مكانيزم  انواع  تشريح  بادامک،  بافت  نقشه  تعيين  به طرح،  توجه  با 

انجام فعاليت های عملی و پرسش كالسی تشريح نكات ايمنی و...
مواد،تجهيزات و 
ابزار های آموزشی

وسايل و ابزارهای آموزشی، برنامه بازديد از بخش بافندگی، ماشين 
بافندگی نمونه بافی، ماشين بافندگی مجهز به حداقل 6 لنگه ورد همراه 
با چله نخ تار، ماشين بافندگی مجهزبه مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی، 
انواع بادامک برای ماشين موجود در كارگاه، كاغذ و وسايل طراحی، 

آچار و ابزارآالت، گوشی و عينک ايمنی.

زمان
دقيقه

فعاليت 
قبل از تدريس

از مطالب درس گذشته باعث  حضور و غياب، مرور بيان خالصه ای 
می گردد فراگير آمادگی الزم برای دريافت مطالب جديد را پيدا كرده. 
همچنين از نظر روحی و روانی ايجاد انگيزه و شور و شوق و آمادگی 

در هنرجويان الزم می باشد. 

15

و ارزشيابی ورودی آزمايشگاه  مقررات  و  قوانين  مورد  در  هنرجو  چند  از  پرسش 
توسط  غيرفنی  شايستگی های  تشريح  بازديد،  زمان  در  كارخانجات 

هنرجويان، اهميت تشكيل دهنه و انواع دهنه دربافت پارچه. 

10

فعاليت
ضمن

تدريس 
نظری

هنرآموز
 و 

هنرجويان

هنرآموزان توجه داشته باشند كه درس بايد توام با مثال های عينی، 
ملموس باشد. 

در ضمن تدريس از هنرجويان سؤال كنيد تا وی احساس حضور و 
ارائه  مناسب جهت  فرصت  به شاگردان  كند. در ضمن  پيدا  خطاب 

نظرات داده شود. 
هنرآموز محترم با آمادگی و تسلط كامل در كالس حاضر و تدريس 
از قبل آماده كرد شروع كند. بهتر  با طرح درسی كه  خود را همرا 
از  به خالصه ای  هنرآموز  جديد،  درس  تدريس  شروع  از  قبل  است 
درس قبل بپردازد و بعد از رفع اشكال و پاسخ به سؤاالت احتمالی 
شروع  بپردازد.  هنرجويان  كتبی  يا  شفاهی  ارزشيابی  به  هنرجويان 
تدريس را هنرآموز می تواند به صورتی آغاز كند كه توجه هنرجو به 
مطرح  گونه ای  به  را  سؤاالتی  درس،  كالس  در  يابد.  افزايش  درس 
كنيد كه هنرجويان را به انديشيدن وا دارد و در حل مسائل به آنها 
را ظاهر كنيد. تدريس خود  آنها  نادانی  اينكه فقط  نه   كمک كنيد، 
را با شور، شوق، نشاط و انرژی آغاز كنيد تا بتوانيد شور، اشتياق و 

احساس هنرجويان را برانگيزيد.
انواع روش های تشكيل دهنه،  اهداف تشكيل دهنه، تشريح  تشريح 

تشريح كاربرد انواع دهنه و انواع گره و كاربرد آن.

100
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فعاليت
ضمن

تدريس 
عملی

هنرآموز
 و 

هنرجويان

از  قبل  تشريحی  به صورت  را  كار  نحوه  است،  الزم  مربوط  هنرآموز 
شروع فرايند عملی برای هنرجويان توضيح دهد و هنرجويان با روند 

كار آشنا شوند.
اساليد،  عكس،  از  قسمتی  نمايش  و  تهيه  با  می توانند  هنرآموزان 
كاتالوگ دستگاه و يا فيلم تشكيل دهنه در كالس درس از هنرجويان 
نتايج  ماشين،  كاركرد  و  قطعات  مشاهده  در  دقت  ضمن  بخواهند 
صورت  در  كنند.  گزارش  مستمر  ارزشيابی  جهت  را  خود  مشاهدۀ 
از  بازديد  در  عينی  به صورت  هنرجويان  را  آزمايش  اين  امكان 

كارخانجات مشاهده كنند.
فنی،  نكات  تمامی   است  الزم  عملی  كار  انجام  زمان  در  هنرآموزان 
گوشزد  هنرجويان  به  را  زيست محيطی  ايمنی،  بهداشتی،  غيرفنی، 
و تذكر دهند و در طول كار از هنرجويان بخواهد كه  اين موارد را 

رعايت كنند و در ارزشيابی ها لحاظ بشود. 

180

 فعاليت 
بعد از تدريس

تعيين تكليف و تمرين برای تعميق يادگيری الزم است. نظرخواهی 
از هنرجويان در رابطه با نحوۀ تدريس به صورت كتبی در برخی موارد 

جهت خودارزيابی هنرآموز الزم است.

15

سنجش و 
ارزشيابی 

هنرآموزان در هر جلسۀ تدريس تئوری و كارگاهی می تواند از انواع 
روش های ارزشيابی برای سنجش ميزان يادگيری 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، 
تمارين،  موقع  به  فعاليت ها، حل  و  بحث  در  به شركت  عالقه مندی 
روحيۀ  داشتن  درسی،  منابع  ساير  از  استفاده  مسائل،  و  تكاليف 
مشاركت و همكاری با همكالسی ها و هم گروهی ها، استفادۀ مناسب 
و  بهداشتی  ايمنی،  نكات  رعايت  وسايل،  و  ابزار  مواد،  تجهيزات،  از 
لحاظ  ارزشيابی  نمرات  در  و  باشند  داشته  توجه  و...  زيست محيطی 

كنند.
طرح  طبق  بر  هنرآموز  كه  است  الزم  تئوری  جلسۀ  هر  ابتدای  در 
به  توجه  با  قبل  جلسۀ  از  مستمر  ارزشيابی  يک  پيشنهادی  درس 
يا  شفاهی  به صورت  جلسه  آن  در  شده  داده  ارزشيابی  ليست  چک 
كتبی انجام دهد و نمراتی جهت ارزشيابی مستمر لحاظ كند. گزارش 
كار جلسۀ قبل هنرجويان در هر جلسه الزم است مورد ارزيابی قرار 
گيرد و نكات و اشتباهات احتمالی گوشزد شود و نمرۀ گزارش كار 
هر جلسۀ كالسی  انتهای  در  گردد. همچنين  وارد  دفتر كالسی  در 
و  پيشنهادی  ليست  براساس چک  است  الزم  هنرآموز  كارگاهی،  يا 
جداول پيشنهادی خودارزيابی و ارزيابی توسط هنرآموز به ارزشيابی 
مستمر هنرجويان بپردازد. در جدول ارزشيابی مرحله ای اين مرحله 
نگرشی،  غيرفنی،  و  فنی  مهارتی  دانشی،  موارد  شامل  كه  كار  از 
از  می توان  می باشد،  و...  زيست محيطی  توجهات  بهداشتی،  ايمنی، 
موارد ارزشيابی كه در جدول ذكر شده است، جهت ارزشيابی مستمر 

شايستگی هنرجويان در طول تدريس استفاده كرد.

40
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سنجش و ارزشيابی مستمر از شایستگی های فنی و غيرفنی هنرجویان
آشنايی با انواع بادامک 

 محاسبه تعداد بادامک، اختالف فاز، نسبت حركتی محور بادامک و ميل لنگ 
شناسايی نوع بافت با توجه به اطالعات همراه بادامک 

آشنايی با تنظيمات اوليه بر روی ماشين با توجه به تغيير در توليد 
 انجام تنظيمات الزم بر روی بادامک ها ی نصب شده 

تشخيص نوع بافت با توجه به بادامک های ماشين 
ميزان همكاری هنرجو با هنرآموز در زمان بازديد از كارخانجات 

ميزان رعايت نظافت و تميزی ميز كار و رعايت نكات ايمنی و بهداشتی
ميزان همكاری در گروه و پيشرفت در شايستگی های غيرفنی و فنی در محيط كارگاه

اهم مطالب و نكات درسی جلسه سوم : )مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی(

1ـ در بخش انواع بادامک، كاربرد انواع بادامک رابرای هنرجو تبيين كنيد. 
2ـ در بخش محاسبات بادامک انجام محاسبات تعداد بادامک، اختالف فاز 

و نسبت حركتی با توجه به طرح بافت تا تسلط كامل هنرجو. 
با  بادامک،  همراه  اطالعات  به  توجه  با  بافت  نوع  شناسايی  دربخش  3ـ 
راهنمايی و توضيحاتی هچنين ارائه تصوير چند بادامک همراه با اعداد كنار 

آن كاربرد بادامک برای طرح  های مختلف را تبيين نماييد. 
4ـ در بخش فعاليت كارگاهی، تنظيمات اوليه بر روی ماشين با توجه به 
تغيير در توليد و تراكم را انجام دهيم با توجه به امكانات ماشين كارگاه با 
كشيدن يک طرح سرژه ضمن انجام محاسبات الزم بادامک های قبلی بر 
روی ماشين را تعويض و تنظيمات الزم را اعمال نماييد و پارچه جديد با 
طرح مورد نظر را ببافيد، جهت فهم و درک بهتر مطالب از برنامه بازديد 
از كارخانجات بافندگی و نمايش عكس و فيلم مراحل كار و ماشين آالت 

كنيد.  بهره گيری 
دقت  نساجی  باماشين آالت  كار  هنگام  زیست محيطی:  بهداشتی،  و  ایمنی 
كامل به عمل آيد تا در حين انجام تنظيمات يا بررسی ماشين تحت هيچ 
شرايطی برق ماشين وصل نباشد و از حركت دادن ميل لنگ ماشين بدون 
اطالع هنرآموز و ساير هنرجويان خودداری گردد. در هنگام انجام تعميرات 
دقت نموده روغن و گريس برروی زمين نريزد و، بادامک و ساير قطعات 
فلزی ماشين دارای وزن زيادی است هنگام باز كردن دقت نماييد بر روی 

دست و پای خود و ساير هنرجويان نيفتد. 
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طرح درس جلسه چهارم : مكانيزم تشكيل دهنه دابی

نام درس: مكانيزم تشكيل دهنه دابی     مدت تدریس: 8 ساعتمشخصات كلی
پایه: دوازدهم    هنرستان:        هنرآموز:     تعداد هنرجو:

رئوس
محتوا

و اهداف

دابی،  دهنه  تشكيل  مكانيزم  تشريح  بادامک،  مكانيزم  محدويت های  تشريح 
تشريح تقسيم بندی انواع دابی، تشريح اجزای مكانيزم دابی و انتقال حركت 
به آن، تشريح روش تهيه كارت طرح و زنجير طرح بافت متناسب با نقشه و 

انجام فعاليت های عملی و پرسش كالسی نكات ايمنی و...

مواد، تجهيزات و 
ابزار های آموزشی

وسايل و ابزارهای آموزشی، برنامه بازديد از بخش بافندگی، ماشين 
بافندگی نمونه بافی، ماشين بافندگی مجهز به حداقل 6 لنگه ورد 
همراه با چله نخ تار، ماشين بافندگی مجهزبه مكانيزم تشكيل دهنه 
دابی، كارت پانچ يا چوب طرح مناسب برای ماشين موجود در كارگاه، 

كاغذ و وسايل طراحی،آچار و ابزارآالت، گوشی و عينک ايمنی.
زمان
دقيقه

فعاليت 
قبل از تدريس

حضور و غياب، مرور بيان خالصه ای از مطالب درس گذشته باعث 
پيدا  را  جديد  مطالب  دريافت  برای  الزم  آمادگی  فراگير  می گردد 
كرده. همچنين از نظر روحی و روانی ايجاد انگيزه و شور و شوق و 

آمادگی در هنرجويان الزم می باشد. 

15

و ارزشيابی ورودی آزمايشگاه  مقررات  و  قوانين  مورد  در  هنرجو  چند  از  پرسش 
توسط  غيرفنی  شايستگی های  تشريح  بازديد،  زمان  در  كارخانجات 
كارآن،  طرز  و  بادامكی  مكانيز  انواع  درخصوص  پرسش  هنرجويان، 

مزايا و محدوديت های مكانيزم بادامكی.

10

فعاليت
ضمن

تدريس 
نظری

هنرآموز
 و 

هنرجويان

هنرآموز محترم با آمادگی و تسلط كامل در كالس حاضر و تدريس 
خود را همراه با طرح درسی كه از قبل آماده كرد شروع كند. بهتر 
از  به خالصه ای  هنرآموز  تدريس درس جديد،  از شروع  قبل  است 
درس قبل بپردازد و بعد از رفع اشكال و پاسخ به سؤاالت احتمالی 
شروع  بپردازد.  هنرجويان  كتبی  يا  شفاهی  ارزشيابی  به  هنرجويان 
تدريس را هنرآموز می تواند به صورتی آغاز كند كه توجه هنرجو به 
مطرح  گونه ای  به  را  سؤاالتی  درس،  در كالس  يابد.  افزايش  درس 
كنيد كه هنرجويان را به انديشيدن وا دارد و در حل مسائل به آنها 
خود  تدريس  كنيد.  ظاهر  را  آنها  نادانی  فقط  نه اينكه  كنيد،  كمک 
را با شور، شوق، نشاط و انرژی آغاز كنيد تا بتوانيد شور، اشتياق و 

احساس هنرجويان را برانگيزيد.
 تشريح اهداف تشكيل دهنه، تشريح انواع روش های تشكيل دهنه، 

تشريح كاربرد انواع دهنه و انواع گره و كاربرد آن.

100
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فعاليت
ضمن

تدريس 
عملی

هنرآموز
 و 

هنرجويان

از  قبل  تشريحی  به صورت  را  كار  نحوه  است،  الزم  مربوط  هنرآموز 
شروع فرايند عملی برای هنرجويان توضيح دهد و هنرجويان با روند 

كار آشنا شوند.
اساليد،  عكس،  از  قسمتی  نمايش  و  تهيه  با  می توانند  هنرآموزان 
كاتالوگ دستگاه و يا فيلم تشكيل دهنه در كالس درس از هنرجويان 
نتايج  ماشين،  كاركرد  و  قطعات  مشاهده  در  دقت  ضمن  بخواهند 
صورت  در  كنند.  گزارش  مستمر  ارزشيابی  جهت  را  خود  مشاهدۀ 
از  بازديد  در  عينی  به صورت  هنرجويان  را  آزمايش  اين  امكان 

كارخانجات مشاهده كنند.
فنی،  نكات  تمامی   است  عملی الزم  كار  انجام  زمان  در  هنرآموزان 
گوشزد  هنرجويان  به  را  زيست محيطی  ايمنی،  بهداشتی،  غيرفنی، 
و تذكر دهند و در طول كار از هنرجويان بخواهد كه  اين موارد را 

رعايت كنند و در ارزشيابی ها لحاظ بشود. 

180

 فعاليت 
بعد از تدريس

تعيين تكليف و تمرين برای تعميق يادگيری الزم است. نظرخواهی 
از هنرجويان در رابطه با نحوۀ تدريس به صورت كتبی در برخی موارد 

جهت خودارزيابی هنرآموز الزم است.

15

سنجش و 
ارزشيابی 

هنرآموزان در هر جلسۀ تدريس تئوری و كارگاهی می تواند از انواع 
روش های ارزشيابی برای سنجش ميزان يادگيری 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، 
تمارين،  به موقع  فعاليت ها، حل  به شركت در بحث و  عالقه مندی 
روحيۀ  داشتن  درسی،  منابع  ساير  از  استفاده  مسائل،  و  تكاليف 
مشاركت و همكاری با همكالسی ها و هم گروهی ها، استفادۀ مناسب 
و  بهداشتی  ايمنی،  نكات  رعايت  وسايل،  و  ابزار  مواد،  تجهيزات،  از 
لحاظ  ارزشيابی  نمرات  و در  باشند  توجه داشته  و...  زيست محيطی 

كنند.
طرح  طبق  بر  هنرآموز  كه  است  الزم  تئوری  جلسۀ  هر  ابتدای  در 
درس پيشنهادی يک ارزشيابی مستمر از جلسۀ قبل با توجه به چک 
ليست ارزشيابی داده شده در آن جلسه به صورت شفاهی يا كتبی 
انجام دهد و نمراتی جهت ارزشيابی مستمر لحاظ كند. گزارش كار 
قرار  ارزيابی  مورد  است  الزم  جلسه  هر  در  هنرجويان  قبل  جلسۀ 
گيرد و نكات و اشتباهات احتمالی گوشزد شود و نمرۀ گزارش كار 
انتهای هر جلسۀ كالسی  وارد گردد. همچنين در  در دفتر كالسی 
و  پيشنهادی  ليست  براساس چک  است  كارگاهی، هنرآموز الزم  يا 
جداول پيشنهادی خودارزيابی و ارزيابی توسط هنرآموز به ارزشيابی 
مستمر هنرجويان بپردازد. در جدول ارزشيابی مرحله ای اين مرحله 
نگرشی،  غيرفنی،  و  فنی  مهارتی  دانشی،  موارد  شامل  كه  كار  از 
از  می توان  می باشد،  و...  زيست محيطی  توجهات  بهداشتی،  ايمنی، 
موارد ارزشيابی كه در جدول ذكر شده است، جهت ارزشيابی مستمر 

شايستگی هنرجويان در طول تدريس استفاده كرد.

40
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سنجش و ارزشيابی مستمر از شایستگی های فنی و غيرفنی هنرجویان

تشريح مكانيزم دابی و مقايسه آن با مكانيزم بادامک 

انواع مكانيزم دابی 

قسمت های مختلف مكانيزم دابی و عملكرد آن 

 ترسيم و اجرای طرح بر روی كارت پانچ و چوب طرح 

آشنايی با تنظيمات اوليه مكانيزم دابی با توجه به طرح 

ميزان همكاری هنرجو با هنرآموز در زمان بازديد از كارخانجات 

ميزان رعايت نظافت و تميزی ميز كار و رعايت نكات ايمنی و بهداشتی

ميزان همكاری در گروه و پيشرفت در شايستگی های فنی و غيرفنی در محيط كارگاه

اهم مطالب و نكات درسی جلسه چهارم : )مكانيزم تشكيل دهنه دابی(

1ـ در بخش مكانيزم دابی، مكانيزم دابی را با مكانيزم بادامكی مقايسه و 
مزايا و محدوديت های هر يک را تبيين می كنيم .

2ـ در بخش انواع مكانيزم دابی ـ انواع مكانيزم دابی را تشريح و با يكديگر 
مقايسه می كنيم. 

3ـ در بخش طراحی چوب طرح روش طراحی و اجرای يک طرح بر روی 
چوب طرح را برای هنرجويان تبيين می كنيم .

طرح  يک  هنرآموز  كمک  با  هنرجويان  ـ  كالسی  فعاليت  بخش  در  4ـ 
می كنند.  ترسيم  طرح  چوب  روی  بر  را  پيشنهادی 

5ـ در بخش فعاليت كارگاهی، ضمن تبيين اجزای مكانيزم دابی كارگاه 
عملكرد آن را بررسی می نماييم .

6ـ دربخش فعاليت كارگاهی، با توجه به امكانات و ماشين بافندگی كارگاه 
يكی از طرح های فعاليت عملی را بر روی چوب طرح يا كارت پانچ پياده 

نموده، تنظيمات الزم برروی ماشين را تغيير دهند.
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 طرح درس جلسه پنجم : مكانيزم تشكيل دهنه دابی و ژاكارد

نام درس مكانيزم تشكيل دهنه دابی و ژاكارد           مدت تدریس: مشخصات كلی
8 ساعت

پایه: دوازدهم     هنرستان:           هنرآموز:               تعداد هنرجو:
رئوس
محتوا

و اهداف

مكانيزم  انواع  تشريح  آن،  كار  اصول  و  ژاكارد  تشكيل دهنه  مكانيزم  تشريح 
انجام  كالسی،  پرسش  ژاكارد،  دستگاه  اجزای  تشريح  ژاكارد،  دهنه  تشكيل 
تشريح  پارچه،  بافت  با  بافت همراه  زنجير  به طراحی  مربوط  فعاليت، عملی 

شايستگی های فنی و غيرفنی در زمان كار.
مواد، تجهيزات و 
ابزار های آموزشی

وسايل و ابزارهای آموزشی، برنامه بازديد از بخش بافندگی، ماشين 
بافندگی مجهز به حداقل 6 لنگه ورد همراه با چله نخ تار، ماشين 
چوب  يا  پانچ  كارت  دابی،  دهنه  تشكيل  مكانيزم  مجهزبه  بافندگی 
طرح مناسب برای ماشين موجود در كارگاه، كاغذ و وسايل طراحی، 
آچار و ابزارآالت، ماشين بافندگی مجهز به مكانيزم ژاكارد گوشی و 

عينک ايمنی.

زمان
دقيقه

فعاليت 
قبل از تدريس

حضور و غياب، مرور بيان خالصه ای از مطالب درس گذشته باعث 
پيدا  را  جديد  مطالب  دريافت  برای  الزم  آمادگی  فراگير  می گردد 
كرده. همچنين از نظر روحی و روانی ايجاد انگيزه و شور و شوق و 

آمادگی در هنرجويان الزم می باشد. 

15

و ارزشيابی ورودی آزمايشگاه  مقررات  و  قوانين  مورد  در  هنرجو  چند  از  پرسش 
توسط  غيرفنی  شايستگی های  تشريح  بازديد،  زمان  در  كارخانجات 
انواع  بادامک،  و  دانی  مكانيزم  مقايسه  مورد  در  پرسش  هنرجويان، 

مكانيزم دابی كارت پانچ و طراحی آن. 

10

فعاليت
ضمن

تدريس 
نظری

هنرآموز
 و 

هنرجويان

هنرآموزان توجه داشته باشند كه درس بايد توام با مثال های عينی، 
ملموس باشد. 

در ضمن تدريس از هنرجويان سؤال كنيد تا وی احساس حضور و 
ارائه  به شاگردان فرصت مناسب جهت  پيدا كند. در ضمن  خطاب 

نظرات داده شود. 
هنرآموز محترم با آمادگی و تسلط كامل در كالس حاضر و تدريس 
خود را همراه با طرح درسی كه از قبل آماده كرد شروع كند. بهتر 
از  به خالصه ای  هنرآموز  درس جديد،  تدريس  شروع  از  قبل  است 
درس قبل بپردازد و بعد از رفع اشكال و پاسخ به سؤاالت احتمالی 
شروع  بپردازد.  هنرجويان  كتبی  يا  شفاهی  ارزشيابی  به  هنرجويان 
تدريس را هنرآموز می تواند به صورتی آغاز كند كه توجه هنرجو به 
مطرح  گونه ای  به  را  سؤاالتی  درس،  كالس  در  يابد.  افزايش  درس 
كنيد كه هنرجويان را به انديشيدن وا دارد و در حل مسائل به آنها 
آنها را ظاهر كنيد. تدريس خود  نادانی  نه  اينكه فقط  كمک كنيد، 
را با شور، شوق، نشاط و انرژی آغاز كنيد تا بتوانيد شور، اشتياق و 

احساس هنرجويان را برانگيزيد.
انواع روش های تشكيل دهنه،  تشريح اهداف تشكيل دهنه، تشريح 

تشريح كاربرد انواع دهنه و انواع گره و كاربرد آن.
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فعاليت
ضمن

تدريس 
عملی

هنرآموز
 و 

هنرجويان

از  قبل  تشريحی  به صورت  را  كار  نحوه  است،  الزم  مربوط  هنرآموز 
شروع فرايند عملی برای هنرجويان توضيح دهد و هنرجويان با روند 

كار آشنا شوند.
اساليد،  عكس،  از  قسمتی  نمايش  و  تهيه  با  می توانند  هنرآموزان 
كاتالوگ دستگاه و يا فيلم تشكيل دهنه در كالس درس از هنرجويان 
نتايج  ماشين،  كاركرد  و  قطعات  مشاهده  در  دقت  ضمن  بخواهند 
صورت  در  كنند.  گزارش  مستمر  ارزشيابی  جهت  را  خود  مشاهدۀ 
از  بازديد  در  عينی  به صورت  هنرجويان  را  آزمايش  اين  امكان 

كارخانجات مشاهده كنند.
هنرآموزان در زمان انجام كار عملی الزم است تمامی  نكات فنی، غير 
فنی، بهداشتی، ايمنی، زيست محيطی را به هنرجويان گوشزد و تذكر 
را رعايت  بخواهد كه  اين موارد  از هنرجويان  دهند و در طول كار 

كنند و در ارزشيابی ها لحاظ بشود. 

180

 فعاليت 
بعد از تدريس

تعيين تكليف و تمرين برای تعميق يادگيری الزم است. نظرخواهی 
از هنرجويان در رابطه با نحوۀ تدريس به صورت كتبی در برخی موارد 

جهت خودارزيابی هنرآموز الزم است.

15

سنجش و 
ارزشيابی 

هنرآموزان در هر جلسۀ تدريس تئوری و كارگاهی می تواند از انواع 
روش های ارزشيابی برای سنجش ميزان يادگيری 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، 
تمارين،  به موقع  فعاليت ها، حل  و  به شركت در بحث  عالقه مندی 
روحيۀ  داشتن  درسی،  منابع  ساير  از  استفاده  مسائل،  و  تكاليف 
مشاركت و همكاری با همكالسی ها و هم گروهی ها، استفادۀ مناسب 
و  بهداشتی  ايمنی،  نكات  رعايت  وسايل،  و  ابزار  مواد،  تجهيزات،  از 
لحاظ  ارزشيابی  نمرات  در  و  باشند  داشته  توجه  و...  زيست محيطی 

كنند.
طرح  طبق  بر  هنرآموز  كه  است  الزم  تئوری  جلسۀ  هر  ابتدای  در 
درس پيشنهادی يک ارزشيابی مستمر از جلسۀ قبل با توجه به چک 
يا كتبی  ليست ارزشيابی داده شده در آن جلسه به صورت شفاهی 
انجام دهد و نمراتی جهت ارزشيابی مستمر لحاظ كند. گزارش كار 
قرار  ارزيابی  مورد  است  الزم  جلسه  هر  در  هنرجويان  قبل  جلسۀ 
گيرد و نكات و اشتباهات احتمالی گوشزد شود و نمرۀ گزارش كار 
انتهای هر جلسۀ كالسی  در  وارد گردد. همچنين  در دفتر كالسی 
و  پيشنهادی  ليست  براساس چک  است  هنرآموز الزم  كارگاهی،  يا 
جداول پيشنهادی خودارزيابی و ارزيابی توسط هنرآموز به ارزشيابی 
مستمر هنرجويان بپردازد. در جدول ارزشيابی مرحله ای اين مرحله 
نگرشی،  غيرفنی،  و  فنی  مهارتی  دانشی،  موارد  شامل  كه  كار  از 
از  می توان  می باشد،  و...  زيست محيطی  توجهات  بهداشتی،  ايمنی، 
موارد ارزشيابی كه در جدول ذكر شده است، جهت ارزشيابی مستمر 

شايستگی هنرجويان در طول تدريس استفاده كرد.
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سنجش و ارزشيابی مستمر از شایستگی های فنی و غير فنی هنرجویان
تشريح مكانيزم تشكيل دهنه ژاكارد و مقايسه آن با مكانيزم بادامک و دابی

انواع مكانيزم تشكيل دهنه ژاكارد 
اجزای مختلف مكانيزم ژاكارد و عملكرد آن 

تشريح ژاكارد وردل و ونسانزی 
آشنايی با مراحل آماده سازی مكانيزم ژاكارد 

ميزان همكاری هنرجو با هنرآموز در زمان بازديد از كارخانجات 
ميزان رعايت نظافت و تميزی ميز كار و رعايت نكات ايمنی و بهداشتی

ميزان همكاری در گروه و پيشرفت در شايستگی های غير فنی و فنی در محيط كارگاه

اهم مطالب و نكات درسی جلسه پنجم : )مكانيزم تشكيل دهنه دابی و ژاكارد(

1ـ در بخش مكانيزم ژاكارد، مكانيزم ژاكارد را با مكانيزم بادامكی و دابی 
مقايسه و مزايا و محدوديت های هر يک را تبيين می كنيم.

با  و  تشريح  را  ژاكارد  مكانيزم  انواع  ـ  ژاكارد  مكانيزم  انواع  بخش  در  2ـ 
می كنيم.  مقايسه  يكديگر 

3ـ در بخش اجزای مختلف مكانيزم ژاكارد اجزای مختلف مكانيزم را تبيين 
و نحوه عملكرد هر يک را تشريح می كنيم.

4ـ در بخش مراحل آماده سازی ژاكارد، مراحل آماده سازی روش زه كشی 
و اصطالحات رايج در ژاكارد را تبيين می نماييم.

5ـ در بخش فعاليت كارگاهی، با توجه به امكانات و ماشين بافندگی كارگاه 
يكی از طرح های فعاليت عملی را بر روی چوب طرح يا كارت پانچ كه در 
جلسه قبل پياده نموديم، تنظيمات الزم برروی ماشين را تغيير داده اقدام 

به بافت نماييم .
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طرح درس جلسه ششم : مكانيزم تشكيل دهنه ژاكارد، ایجاد دهنه در ماشين های چند 
فازی

نام درس: مكانيزم تشكيل دهنه ژاكارد، ایجاد دهنه در ماشين های مشخصات كلی
چند فازی                مدت تدریس: 8 ساعت

پایه: دوازدهم    هنرستان:        هنرآموز:     تعداد هنرجو:

رئوس
محتوا

و اهداف

و  تشريح  كشی،  ريسمان  و  ژاكارد  ماشين  آماده سازی  مراحل  تشريح 
با  فازی  ماشين های چند  تشريح  فازی،  ماشين های چند  انواع  تقسيم بندی 
انجام محاسبات  با دهنه سری  فازی  ماشين های چند  موازی، تشريح  دهنه 
توان پودگذاری، انجام فعاليت های مربوط به اصالح پود پارگی، شايستگی های 

فنی و غير فنی

مواد، تجهيزات و 
ابزار های آموزشی

وسايل و ابزارهای آموزشی، برنامه بازديد از بخش بافندگی، فيلم و 
ژاكارد.  به مكانيزم  بافندگی مجهز  ابزارآالت، ماشين  و  ،آچار  عكس 

كارت طرح، ريسمان كشی گوشی و عينک ايمنی

زمان
دقيقه

فعاليت 
قبل از تدريس

حضور و غياب، مرور بيان خالصه ای از مطالب درس گذشته باعث 
پيدا  را  جديد  مطالب  دريافت  برای  الزم  آمادگی  فراگير  می گردد 
كرده. همچنين از نظر روحی و روانی ايجاد انگيزه و شور و شوق و 

آمادگی در هنرجويان الزم می باشد. 

15

مكانيزم ارزشيابی ورودی تشريح  هنرجويان،  توسط  غيرفنی  شايستگی های  تشريح 
ماشين  توليدات  آنها،  عملكرد  و  مكانيزم  اجزای  آن  انواع  و  ژاكارد 

ژاكارد

10

فعاليت
ضمن

تدريس 
نظری

هنرآموز
 و 

هنرجويان

هنرآموزان توجه داشته باشند كه درس بايد توأم با مثال های عينی، 
ملموس باشد. 

در ضمن تدريس از هنرجويان سؤال كنيد تا وی احساس حضور و 
ارائه  به شاگردان فرصت مناسب جهت  پيدا كند. در ضمن  خطاب 

نظرات داده شود. 
هنرآموز محترم با آمادگی و تسلط كامل در كالس حاضر و تدريس 
خود را همراه با طرح درسی كه از قبل آماده كرد شروع كند. بهتر 
از  به خالصه ای  هنرآموز  درس جديد،  تدريس  شروع  از  قبل  است 
درس قبل بپردازد و بعد از رفع اشكال و پاسخ به سؤاالت احتمالی 
شروع  بپردازد.  هنرجويان  كتبی  يا  شفاهی  ارزشيابی  به  هنرجويان 
تدريس را هنرآموز می تواند به صورتی آغاز كند كه توجه هنرجو به 
مطرح  گونه ای  به  را  سؤاالتی  درس،  در كالس  يابد.  افزايش  درس 
كنيد كه هنرجويان را به انديشيدن وا دارد و در حل مسائل به آنها 
آنها را ظاهر كنيد. تدريس خود  نادانی  نه  اينكه فقط  كمک كنيد، 
را با شور، شوق، نشاط و انرژی آغاز كنيد تا بتوانيد شور، اشتياق و 

احساس هنرجويان را برانگيزيد.
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فعاليت
ضمن

تدريس 
عملی

هنرآموز
 و 

هنرجويان

از  قبل  تشريحی  به صورت  را  كار  نحوه  است،  الزم  مربوط  هنرآموز 
شروع فرايند عملی برای هنرجويان توضيح دهد و هنرجويان با روند 

كار آشنا شوند.
اساليد،  عكس،  از  قسمتی  نمايش  و  تهيه  با  می توانند  هنرآموزان 
كاتالوگ دستگاه و يا فيلم تشكيل دهنه در كالس درس از هنرجويان 
نتايج  ماشين،  كاركرد  و  قطعات  مشاهده  در  دقت  ضمن  بخواهند 
صورت  در  كنند.  گزارش  مستمر  ارزشيابی  جهت  را  خود  مشاهدۀ 
از  بازديد  در  عينی  به صورت  هنرجويان  را  آزمايش  اين  امكان 

كارخانجات مشاهده كنند.
هنرآموزان در زمان انجام كار عملی الزم است تمامی  نكات فنی، غير 
فنی، بهداشتی، ايمنی، زيست محيطی را به هنرجويان گوشزد و تذكر 
را رعايت  از هنرجويان بخواهد كه  اين موارد  دهند و در طول كار 

كنند و در ارزشيابی ها لحاظ بشود. 

180

 فعاليت 
بعد از تدريس

تعيين تكليف و تمرين برای تعميق يادگيری الزم است. نظرخواهی 
از هنرجويان در رابطه با نحوۀ تدريس به صورت كتبی در برخی موارد 

جهت خودارزيابی هنرآموز الزم است.

15

سنجش و 
ارزشيابی 

هنرآموزان در هر جلسۀ تدريس تئوری و كارگاهی می تواند از انواع 
روش های ارزشيابی برای سنجش ميزان يادگيری 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، 
تمارين،  به موقع  فعاليت ها، حل  و  به شركت در بحث  عالقه مندی 
روحيۀ  داشتن  درسی،  منابع  ساير  از  استفاده  مسائل،  و  تكاليف 
مشاركت و همكاری با همكالسی ها و هم گروهی ها، استفادۀ مناسب 
و  بهداشتی  ايمنی،  نكات  رعايت  وسايل،  و  ابزار  مواد،  تجهيزات،  از 
لحاظ  ارزشيابی  نمرات  در  و  باشند  داشته  توجه  و...  زيست محيطی 

كنند.
طرح  طبق  بر  هنرآموز  كه  است  الزم  تئوری  جلسۀ  هر  ابتدای  در 
درس پيشنهادی يک ارزشيابی مستمر از جلسۀ قبل با توجه به چک 
ليست ارزشيابی داده شده در آن جلسه به صورت شفاهی يا كتبی 
انجام دهد و نمراتی جهت ارزشيابی مستمر لحاظ كند. گزارش كار 
قرار  ارزيابی  مورد  است  الزم  جلسه  هر  در  هنرجويان  قبل  جلسۀ 
گيرد و نكات و اشتباهات احتمالی گوشزد شود و نمرۀ گزارش كار 
انتهای هر جلسۀ كالسی  وارد گردد. همچنين در  در دفتر كالسی 
و  پيشنهادی  ليست  براساس چک  است  هنرآموز الزم  كارگاهی،  يا 
جداول پيشنهادی خودارزيابی و ارزيابی توسط هنرآموز به ارزشيابی 
مستمر هنرجويان بپردازد. در جدول ارزشيابی مرحله ای اين مرحله 
نگرشی،  غيرفنی،  و  فنی  مهارتی  دانشی،  موارد  شامل  كه  كار  از 
از  می توان  می باشد،  و...  زيست محيطی  توجهات  بهداشتی،  ايمنی، 
موارد ارزشيابی كه در جدول ذكر شده است، جهت ارزشيابی مستمر 

شايستگی هنرجويان در طول تدريس استفاده كرد.
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سنجش و ارزشيابی مستمر از شایستگی های فنی و غيرفنی هنرجویان

روش های جديد تشكيل دهنه سری و موازی

چگونگی ايجاد دهنه و دفتين زنی ماشين های چند فازی

مزايا و محدوديت های اين روش ها

محاسبات توليد در اين ماشين

پود پارگی در ماشين و روش اصالح آن

آشنايی با قسمت های مختلف ماشين چند فازی

ميزان همكاری هنرجو با هنرآموز در زمان بازديد از كارخانجات 

ميزان رعايت نظافت و تميزی ميز كار و رعايت نكات ايمنی و بهداشتی

ميزان همكاری در گروه و پيشرفت در شايستگی های غيرفنی و فنی در محيط كارگاه

اهم مطالب و نكات درسی جلسه ششم : )مكانيزم تشكيل دهنه ژاكارد، ایجاد 
دهنه در ماشين های چند فازی(

1ـ در بخش انواع دهنه، روش های جديد تشكيل دهنه سر و موازی را برای 
هنرجويان تبيين كنيد. 

2ـ چگونگی ايجاد دهنه و دفتين زنی در اين سيستم ها را تشريح نماييد. 
3ـ مزايا و محدوديت های اين روش ها را بيان نماييد. 

4ـ در بخش فعاليت های كالسی اين جلسه محاسبات توليد در اين ماشين 
را انجام و با ساير مكانيزم ها مقايسه نماييد.

5ـ در بخش فعاليت كارگاهی، مكانيزم ژاكارد كارگاه رااز نظر نوع ژاكارد، 
بررسی  ماشين  و  طرح  نقش،  ريپيت  باالبر،  تعداد  ريسمان كشی،  روش 
را  سوزن ها  عملكرد  نحوه  طرح  كارت  يک  بررسی  با  همچنين  ـ  نماييد 

نماييد.  بررسی 
در حين كار كردن ماشين نخ پود را پاره نموده و روش اصالح آن را تشريح 

نماييد.
از  بازديد  برنامه  از  مطالب  بهتر  درک  و  فهم  جهت  امكان  صورت  در   
ماشين آالت  و  كار  مراحل  فيلم  و  عكس  نمايش  و  بافندگی  كارخانجات 

كنيد.  بهره گيری 
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روش های ارزشیابی

می باشد.  يادگيری  و  ياددهی  فرايند  مهم  بخش های  مهم ترين  از  يكی  ارزشيابی 
انواع  از  آموزش  فرايند  جريان  در  می تواند  هنرآموز  شد،  گفته  كه  همان گونه 
روش های ارزشيابی جهت بهبود كيفيت آموزش و يادگيری در هنرجويان استفاده 
كند. نحوۀ ارزشيابی هنرجويان در كالس درس و آزمايشگاه بسيار متفاوت و متنوع 
می باشد. هنرآموزان گرامی  می توانند در جلسات اول آموزشی با انجام آزمون های 
مهارت  دانش،  رفتار،  و  اخالق  در حوزۀ  تشخيصی  و  تكوينی  عملكردی،  ورودی، 
نگرش، شايستگی های فنی و غيرفنی، ايمنی، بهداشتی، توجهات زيست محيطی 
و... به يک 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:
جدول انواع روش های ارزشيابی از نظر زمان اجرا و اهداف اجرا

ویژگی ها، اهداف، زمان اجراروش های ارزشيابی

ارزشيابی ورودی يا 
سنجش آغازين

و  آمادگی  ميزان  با  آشنايی  منظور  به  جلسه  هر  ابتدای  در  ارزشيابی 
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.

ارزشيابی يا سنجش 
تكوينی )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.

ارزشيابی يا سنجش 
تشخيصی و عاطفی

پيش  و  توانايی ها  ميزان  از  اطالع  جهت  تدريس  از  قبل  ارزشيابی 
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 روان شناسی و 

پيگيری جهت برطرف كردن مشكالت هنرجو انجام می شود. 

ارزشيابی يا سنجش 
تراكمی يا پايانی

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

پودمان با هدف ارتقا و دريافت شايستگی در آن پودمان. 

ارزشيابی يا سنجش 
تكميلی

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

می شود.
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هنرآموزان 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 
به صورت  از هر هنرجو  آزمايشگاهی،  فعاليت  انجام  از  بگيرند. پس  قرار  ارزشيابی 
آوريد.  به عمل  تكوينی )مستمر(  يا  ارزشيابی مرحله ای  انفرادی و مطابق جدول 
هنرآموزان می توانند در هر جلسه با استفاده از جداول ارزشيابی خودارزيابی توسط 
هنرجو و ارزشيابی توسط هنرآموز به ارزيابی تک تک هنر جويان در فرايند آموزش 
تئوری و عملی 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 كنند و از مقايسۀ پيشرفت هنرجويان ضعيف تر با هنرجويان 

قوی تر خودداری شود. 

ابزارها و روش های سنجش در آموزش براساس شایستگی 

شايستگی، توانايی انجام كار برابر استاندارد می باشد كه اجزای آن شامل دانش، 
مهارت و نگرش می باشد. ارزشيابی فرصتی مناسب برای سنجش توانايی هنرآموز 
می باشد. به عبارت ديگر در فرايند ارزشيابی، تنها هنرجويان سنجيده نمی شوند؛ 
هنرآموز  می شود.  سنجيده  كه  است  معلم  اين  فراگيران،  از  بيش  و  پيش  بلكه 
بايد از اين فرصت و نتايج ارزشيابی برای ارتقای توانمندی و برطرف كردن نقاط 
ضعف خود استفاده كند. هنرآموزان قطعاً با انواع روش های ارزشيابی آشنايی دارند. 
ارزشيابی در حرفه بايد شايستگی انجام كار بر اساس استاندارد عملكرد را سنجش 
كند. اين شايستگی تركيبی از دانش، مهارت و نگرش می باشد. پيشنهاد می شود 
برحسب شرايط و ماهيت كالس و كار از مجموع روش های ارزشيابی استفاده كنند 
و به هيچ وجه نبايد از ارزشيابی يا امتحان به عنوان اهرمی  در جهت انتقام يا تسويه 
آموزش  در  انواع روش های سنجش  ادامه  در  استفاده شود.  با هنرجويان  حساب 

براساس شايستگی بيان می شود:

چند  جوركردنی،  غلط،  ـ  صحيح  شامل  كتبی  و  شفاهی  *آزمون های 
و... پاسخ  كوته  تشريحی،  گزينه ای، 

*سنجش عملكردی، در اين نوع سنجش تمركز ارزياب )هنرآموز( بر فرايند 
انجام كار می باشد كه اثبات شايستگی عملكرد براساس فرايند و رويه كاری 
هم ناميده می شود. اين سنجش شامل كتبی عملكردی، سنجش شناسايی، 

شبيه سازی شده، نمونه كار می باشد.
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مکانیزم نمره دهی براساس شایستگی
در ارزشيابی مبتنی بر شايستگی نمرۀ هر پودمان از دو بخش ارزشيابی مستمر و 
پايانی تشكيل می شود و فقط يک نمره براساس 0 تا 20 ثبت می گردد. بخش اول 
شامل ارزشيابی پايانی هر پودمان می باشد كه نمرۀ ارزشيابی از كسب شايستگی از 
پودمان مورد نظر كه با سه عدد 1، 2 و 3 كه، عدد1 معادل عدم احراز شايستگی، 
عدد 2 معادل احراز شايستگی و عدد 3 معادل احراز شايستگی باالتر از حد انتظار 
دوم شامل  اعمال می گردد. بخش  در سيستم  با ضريب 5  آن  نتيجۀ  و  می باشد 
كالسی  فعاليت های  انجام  اساس  بر  مستمر  نمرۀ  كه  می باشد  مستمر  ارزشيابی 
تكاليف  در  ابتكار  تربيتی،  و  آموزشی  فعاليت های  در  نظم، مشاركت  كارگاهی،  و 
در  آن  ضريب  كه  می كند  پيدا  اختصاص  نمره   5 تا   0 از  و...  درسی  عملكردی 
سيستم يک می باشد. زمانی يک هنرجو در يک درس قبول اعالم می گردد كه در 
هر 5 پودمان نمرۀ باالی 12 كسب كند. در اين صورت ميانگين 5 نمره پودمان ها 
به عنوان نمره كلی درس در كارنامۀ تحصيلی منظور خواهد شد. در صورتی كه 

*سنجش مشاهده ای شامل سنجش براساس فهرست وارسی، مقياس های 
درجه بندی، واقع نگاری و...

با  نگرش  سنجش  معنايی،  تفكيک  پرسشنامه،  شامل  عاطفی  *سنجش 
و... مصاحبه  مقياس 

*سنجش تكميلی شامل مصاحبه با كارفرما، مشاهده در حين كار، سنجش 
پيرو و... جهت اطمينان از شايستگی در محيط كار واقعی نظير كارآموزی 

و كارورزی استفاده می شود.
درجه ای  آزمون 360  پوشه،  كار  شامل  تركيبی  و  جانبه  همه  *سنجش 
می شود. استفاده  يادگيری  حوزه های  كلی  سنجش  جهت  كه  می باشد  و... 
*آزمون مهارت: در اين نوع سنجش تمركز ارزياب )هنرآموز( بر نمونه كار، 

نمونه مهارت و يا انجام يک پروژه می باشد. 
*شبيه سازها: در اين نوع سنجش تمركز ارزياب )هنرآموز( متوجۀ محصول 
نهايی و يا مشاهدۀ درايت انجام كار می باشد، مثل استفاده از تصوير چک 

به جای اصل چک.
*سنجش شايستگی غيرفنی و نگرش: به ميزان عشق، عالقه، انگيزه، دقت، 
می شود.  اطالق  كار  از  هنرجو  رضايت  احساس  و  عمل،  سرعت  صحت، 
صرفه جويی  كار،  در  مسئوليت  حس  داشتن  معنای  به  همچنين  نگرش 
در مواد و مراقبت از تجهيزات و وسايل نيز گفته می شود. شايستگی های 

ادامه توضيح داده می شود. غيرفنی در 
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هنرجو در يک يا چند پودمان حداقل نمرۀ 12 را كسب نكند در آن درس قبولی 
را به دست نمی آورد و نمرۀ 10 در سيستم برای او منظور می شود. ارزشيابی مجدد 
نكرده اند، صورت  را كسب   12 نمره  حداقل  كه  پودمان هايی  يا  پودمان  در  فقط 
خواهد گرفت. در ضمن ارزشيابی مجدد در طول سال تحصيلی حداقل برای يكبار 
امكان پذير خواهد بود. خالصۀ نمرات كسب شده پودمان ها در يک كار برگ تحت 
عنوان گواهی شايستگی های حرفه ای تنظيم و همراه با مدرک تحصيلی به هنرجو 

تحويل می شود.
نكته مهم : هنرجويان می توانند در ارزشيابی فرايند مدار و نتيجه مدار، كتاب 

همراه هنرجو را در زمان اجرای ارزشيابی با خود همراه داشته باشند.
در سيستم ارزشيابی جديد كه مبتنی بر شايستگی می باشد. هدف نهايی ارزشيابی 
مبتنی بر شايستگی، يادگيری و كسب توانايی انجام كار در شغل و حرفه می باشد. هر 
درس از چند پودمان و هر پودمان شامل يک يا چند واحد يادگيری )تكاليف كاری( 
را  آنها شايستگی الزم  انجام  در  بايد  يادگيری  فرايند  در  كه هنرجويان  می باشد 
با شيوه  واحدهای شايستگی مطابق  از  پيشرفت تحصيلی  ارزشيابی  كسب كنند. 
مندرج در كتاب های درسی صورت می گيرد و نتايج آن در دفاتر ثبت نمره كالسی 
در مدرسه ثبت می شود و بر اساس نتيجۀ حاصل از ارزشيابی واحدهای شايستگی 

نمره پودمان به دست می آيد.
حداكثر نمرۀ هر پودمان شامل 4 نمره می باشد. نمرۀ هر پودمان شامل مجموع 
نمرۀ   4 از  نمره   1 احتساب  با  )مستمر(  فرايندی  يا  تكوينی  ارزشيابی  بخش  دو 
شايستگی  نمرۀ   4 از  نمره   3 احتساب  با  پايانی  تراكمی يا  ارزشيابی  و  شايستگی 
می شود.  ضرب   5 ضريب  در  نمره ای   20 سيستم  به  تبديل  برای  كه  می باشد 
هنرجويان برای كسب شايستگی الزم در هر پودمان الزم است حداقل ميانگين 
نمرۀ 2 در ارزشيابی پايانی كسب كنند. امكان جبران برای كسب شايستگی الزم 
برای هر پودمان برای هنرجويان در آينده وجود دارد به طوری كه در صورت عدم 
كسب نمره 12 در هر پودمان، ارزشيابی آن فصل برای هنرجويان مشمول، مجدد 
برگزار می شود. حداقل نمرۀ قبولی هر پودمان 12 می باشد )حداقل نمره 2 از 3 
نمره ارزشيابی پايانی( و نمرۀ نهايی درس چاپ و تكميل كاالی نساجی از ميانگين 

نمرات 5 پودمان حاصل می شود. 

نكته مهم جهت كسب نمره قبولی در هر پودمان غير از مواردی كه گفته شد الزم 
است كه هر هنرجو حداقل 2 نمره شايستگی های غير فنی، اخالق حرفه ای 
ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش در مراحل كار را كسب 

كند. 
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حد  از  پايين تر  و  شايستگی  احراز  عدم  گزينه  سه  با  شايستگی  نمره  وضعيت 
انتظار)1( احراز شايستگی در حد انتظار )2( واحراز شايستگی باالتر از حد انتظار 

منظور می شود.   5 با ضريب  نهايی  نتيجۀ  كه  می گردد  بيان   )3(
َنكته مهم جهت ارزشيابي: چون جدول ويژه اي براي ارزشيابي و براساس عملكرد هنر 
جويان در پايان هر پودمان وجود دارد نمره هاي داده شده در جلسات را به جدول 

پايان هر پودمان منتقل كنيد تا نمره نهايي هنرجو به دست آيد.
ارزشيابی شایستگی هاي پودمان 3 : تنظيم سازوكار تشكيل دهنه

شرح فعاليت : اصول كلي بافت و تعيين بادامک ها و زنجير بافت

استاندارد عملكرد: تعيين تعداد بادامک ها و نحوه ايجاد زنجير بافت در ماشين بافندگي
شاخص ها: انجام محاسبات الزم و تعيين شكل و فرم قرارگيري بادامک و طراحي زنجير بافت 

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
فضاي كار : كارگاه بافندگي تاری ـ پودي 

تجهيزات : ترازو ـ متر ـ ابزار نخ كشي ـ دستگاه بافندگي ـ اسنو تار ـ نقشه بافت رايانه ـ ابزار 
بافت و دستگاه  بادامک ها ـ زنجير  ـ  بين  اندازه گير سرعت غلتک ها ـ ذره  ـ  كنترل پودگذاري 

طراحي آن
مواد مصرفي : انواع نخ هاي پنبه ـ پشم ـ پلي استر ـ آكريليک ـ ويسكوز و نخ هاي ديگر به صورت 

چله و ماسوره و بوبين

معيار شایستگي:

نمره حداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف
هنرجو

2بافت با ماشين بادامكي1
2بافت با ماشين هاي دابي2

1بافت با ماشين هاي ژاكارد3
1نخ كشي مطابق نقشه4

1تشكيل دهنه در بافندگي چند فازي5

بهداشت،  ایمنی،  غيرفنی،  شایستگی های 
توجهات زیست محيطی و نگرش:

1ـ رعايت قواعد و اصول در مراحل كار 
2ـ استفاده از لباس كار و كفش ايمنی 

3ـ تميزكردن دستگاه و محيط كار 
4ـ رعايت دقت و نظم

2

*ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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دانش افزایي پودمان 3 

سازو کار تشکیل دهنه 
نخ های تار در فاصله بين پل تار تا پل پارچه در يک راستا قرار دارند. برای اينكه 
دهنه  ايجاد شود بايد نخ ها به دو دسته تقسيم و بين آنها زاويه ای ايجاد شود. برای 
اين كار اگر قسمتي از نخ هاي تار به باال برده شده و بقيه در سطح ماشين باقي 
بماند دهنه رو تشكيل می شود و اگر براي ايجاد دهنه فقط قسمتي از نخ هاي تار به 
زير كشيده شود و بقيه در سطح ماشين باقي بماند دهنه زير تشكيل مي شود. اگر 
قسمتی از نخ هاي تار براي تشكيل دهنه همزمان به باال و قسمتی به پائين برده 
شود و در نتيجه ارتفاع دهنه بر خالف دهنه رو يا دهنه زير، توسط هر دو دسته نخ 

ايجاد شده و زمان تشكيل دهنه به مراتب كمتر ميشود.
در اين جا الزم است در مورد اجزايی كه در جابجايی دسته ای نخ و تشكيل دهنه 

نقش دارند. )ميل ميلک و ورد( توضيحاتی داده شود.

ابتدا از هنرجويان بخواهيد نخ تار و پود و موقعيت آن در پارچه و ماشين را توضيح دهد. 
سپس با نشان دادن يک تكه پارچه با طرح ساده )تافته( از آنها بخواهيد تا در مورد 
چگونگی درگيری نخ ها در پارچه دقت نموده و برای آنها توضيح دهيد كه چگونه  اين 

نخ ها در البه الی هم قرار گرفته اند. 
برای تفهيم بهتر با كمک هنرجويان 
به وسيله چند نخ ضخيم اصول كلی 
تشكيل دهنه و قرار گرفتن نخ پود 
در دهنه را به صورت ساده نمايش 
دهيد، و با كمک فيلم نحوۀ تشكيل 
توضيح  هنرجويان  برای  را  دهنه 
دهيد. سپس در مورد مطلبی كه در 
كتاب آمده توضيحاتی را ارائه نماييد.

شكل 1ـ مكانيزم بافندگي

شكل 2ـ ایجاد دهنه

پل تار

غلتک تار 
غلتک پيچش پارچه

ناحيه بافت

تار

وردها

پارچه
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انواع دهنه
دهنه رو : از نظر عملكرد ماشين ايجاد اين دهنه آسان تر است زيرا فقط يک گروه 
نخ تار باال می رود. در ماشين هاي كه با دهنه رو كار می كنند كيفيت پارچه، پائين 
آمده و احتماالً باند و يا رگه هايی در پارچه  ايجاد می گردد. براي رفع اين اشكال 
ماشين را طوري طراحی می كنند تا نخ هاي تار كاماًل افقی نباشد. و نسبت به سطح 

افق زاويه داشته باشد.

دهنه زیر: در دهنه زير نخ هايی كه به پايين آورده می شوند تا دهنه تشكيل گردد، 
تحت كشش بيشتري از نخ هايی كه در سطح ماشين قرار دارند، هستند. امروزه اين 
نوع دهنه به هيچ وجه مورد استفاده قرار نمی گيرد. زيرا گذشته از مشكالتی كه از 
نظر مكانيكی براي تشكيل دهنه زير وجود دارد، براي بافنده نيز اشكاالت عمده اي 

هنگام كار كردن بر روي ماشين پيش می آمد.

را  وردها  گرفتن  قرار  موقعيت  بسته  دهنه  كه  زمانی  رو  دهنه  ايجاد  برای 
قرار گيرد. بر روی كف دفتين  تار  نخ های  تنظيم می كنيم كه همه  به گونه ای 

برای ايجاد اين دهنه زمانی كه دهنه بسته موقعيت قرار گرفتن وردها را 
به گونه ای تنظيم می كنيم كه همه نخ های تار كمی  باالتر از كف دفتين 
قرار گيرد به گونه ای كه نخ هايی كه درتشكيل دهنه جابه جا می شوند بر 

روی كف دفتين قرار گيرند.

دهنۀ ناقص

شكل 3ـ دهنه رو

شكل 4ـ دهنه زیر

نخ تار

نخ تار

پارچه

پارچه

دهنۀ رو

دهنۀ رو
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هم راستا بودن نخ های تار در زمان تشكيل دهنه اهميت زيادی دارد. از 
آنجايی كه در زمان عبور عامل پود گذار از داخل دهنه مسيری بدون مانع 
بايد فراهم گردد در صورت هم راستا نبودن نخ های تار دهنه امكان برخورد 
عامل پود گذار با نخ های تار وجود دارد. از طرفی نخ های تار می تواند به 
عنوان يک راهنما يا تونل عبور برای عامل پود گذار عمل كند. برای اين 
اين  بخواهيد  هنرجويان  از  كرد.  استفاده  منظم  دهنه  از  می توان  منظور 

موضوع را تشريح كند.

1 3 5 7

 شكل 5ـ دهنه كامل

شكل 6ـ دهنه منظم و نامنظم

نخ تار
پارچه

 دهنۀ رو و زیر 

 دهنۀ كامل

دهنه رو زیر : در اين دهنه عالوه بر يكسان بودن كشش نخ های تار هنگام تشكيل 
دهنه، زمان حركت وردها برای تشكيل دهنه در مقايسه با دو نوع دهنه فوق به 

نصف كاهش می يابد. 

دهنه منظم ـ دهنه نامنظم 
تفاوت دهنه منظم با نامنظم در موقعيت قرار گرفتن لنگه وردها در زمان باز بودن 
دهنه می باشد. اگر در زمان باز بودن دهنه همه وردها در يک سطح باشند در نتيجه 
نخ های تار در موقعيت دهنه باز در يک راستا قرار نمی گيرد و دهنه نامنظم تشكيل 
می شود و اگر نخ های تار در يک راستا قرار گيرند به طبع وردها در يک راستا قرار 

نمی گيرند و دهنه منظم تشكيل می شود. 

دهنه نامنظمدهنه منظم
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حالت دهنه در لحظه دفتين زدن 
به طور معمول بايد در لحظه دفتين زدن تعويض وردها انجام گيرد. يعنی وردها 
در سطح ماشين از مقابل هم عبور كند تا تعويض وردهايی كه بايد بر طبق طرح 
بافت تغيير مكان داده و از باال به پائين و يا از پائين به باال برده شود، انجام گيرد.

دهنه بسته : در لحظه دفتين زدن تمامی  وردها چه بااليی، چه پائينی، همگی در 
سطح ماشين آورده شده و سپس بر طبق طرح بافت تعويض وردها انجام می شود؛ يعنی 
وردي كه بايد دو پود متوالی در باال قرار گيرد هنگام دفتين زدن پود اول از باال به پائين 

و به سطح ماشين آورده شده و دوباره براي پودگذاري بعدی به باال برده می شود.

در زمان تشكيل دهنه برای اينكه نخ های تار در يک راستا قرار گيرند دو 
امكان وجود دارد 

الف( هنگامی  كه دهنه بسته است وردهای كه از لبه پارچه در موقعيت 
تنظيم شوند.  باالتری  دارند در وضعيت  قرار  عقب تری 

ب( هنگامی  كه دهنه بسته است همه وردها در يک راستا قرارگيرند ولی 
ورد هايی كه از لبه پارچه موقعيت عقب تری قرار دارند جابه جايی بيشتری 

داشته باشند.
انتقال  گيره های  و  اهرم ها  قرارگيری  موقعيت  در  تغيير  از  كار  اين  برای 

كرد. استفاده  می توان  ورده  به  حركت 

دهنه بسته براي بافت پارچه هاي متراكم و هم چنين براي بافندگی نخ هاي 
غيراالستيک كه داراي تاب زياد هستند مناسب است. از هنرجو بخواهيد 

در اين باره توضيح دهد.    

برای تنظيم هر يک از اين دهنه ها با قرار دادن دفتين در نقطه مرگ جلو 
و در نظر گرفته دايره زمانی تايمينگ زمان تشكيل و پودگذاری را به طور 

همزمان به عقب يا جلو شيفت می دهيم.

دهنه باز: اگر دفتين زنی زمانی انجام می شود كه دهنه باز است. بنابراين در لحظه 
دفتين زدن فقط وردهايی تعويض می شود كه بر طبق طرح، نخ تار آنها بايد بافت 

را تغيير دهد.

اين دهنه  به كار می رود در  ژاكارد  برای مكانيزم  اين دهنه فقط  باز  دهنه نيمه 
نخ هاي تاري كه بايد چند پود پياپی باال قرار گيرند به هنگام تعويض دهنه فقط تا 

نيمه ارتفاع دهنه پائين خواهد آمد و دوباره به باال كشيده می شوند.
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شكل 7ـ نمونه بادامک ها

دهنه نيمه باز سرعت عمل مكانيزم ژاكارد را افزايش می يابد. در زمان بسته 
انجام نمی گيرد به همين علت يک سيكل  شدن دهنه عماًل كار مفيدي 
كامل تشكيل دهنه زمان زيادی را به خود اختصاص می دهد، در نتيجه 
افزايش سرعت ژاكارد با محدوديت همراه است يكی از راه های كاهش اين 

محدوديت طراحی ژاكارد هايی با امكان ايجاد دهنه نيمه باز است.

بادامک يک مكانيزم دورانی است كه برای تبديل حركت دورانی به يک حركت 
در حركت  درگيری  زمان بندی  استفاده می شود.  مستقيم  برگشتی  و  رفت 
چرخشی اغلب عنصر اصلی طراحی بادامک است. زمان بندی تنظيم وقوع، 
سرعت يا هماهنگی مكانيسم، مانند هم زمان سازی دوران يک بادامک، برای 
دستيابی به يک اثر دلخواه است. زمان بندی يک بادامک در مكانيسم در يک 
بادامک می تواند  اتفاق می افتد. به عنوان مثال، يک  دور كامل 360 درجه 
طوری طراحی شود تا يک پيرو را به اندازه داده شده در يک درجه داده شده از 
گردش بلند كرده و سپس برای بيشتر طول دوره چرخش، ثابت باقی نگه داشته 
كه به سكون اشاره می كند، و در نهايت در آخرين درجه دوران به موقعيت 
ابتدايی برگرداند. كل حركت پيرو بادامک در يک دور360 درجه  بادامک اتفاق 
می افتد. اين حركت، جابه جايی ناميده می شود. بادامک ها به طور معمول به 

شكل صفحات نامنتظم، صفحات شياردار، يا استوانه های شياردار می باشند.

مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی : در مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی از بادامک 
براي حركت دادن وردها استفاده می  شود. بادامک وسيله اي است كه به كمک يک 

پيرو حركت دورانی را تبديل به حركت نوسانی يا رفت و برگشتی می كند.

مكانيزم های تشكيل دهنه

مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی

مكانيزم تشكيل دهنه ژاكارد

 مكانيزم تشكيل دهنه دابی
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پیرو بادامک

انواع مختلفی از پيروهای بادامک وجود دارد. يک پيرو بادامک نوع خاصی از 
ابزار است كه برای دنبال نمودن حركت طراحی شده است. نوع پيرو بادامک 
استفاده شده به كاربرد آن بستگی دارد. معمول ترين نوع پيرو، پيرو غلتكی 
است. پيرو غلتكی به خوبی در سرعت های باال كار می كند و اصطكاک و حرارت 
را كاهش می دهد، و سايش رويه را به حداقل می رساند. تركيب رابطه پيرو و 
محور بادامک مختلف بوده كه در شكل 16٫21 نشان داده شده كه شامل پيرو 
هم راستا، كه محور پيرو و محور بادامک در يک خط قرار دارند، پيرو غلتكی 
موازی و پيرو لواليی  می باشد، و به كاربرد پيروهای غلتكی بستگی دارد. پيرو 

لواليی به فشار فنر برای نگه داشتن تماس پيرو با رويه بادامک الزم دارد.

بادامک هاي تشكيل دهنه در كنار هم و بر روي يک محور به نام محور بادامک هاي 
بادامک دماغه ها و فرورفتگی هايی تعبيه  طرح قرار می گيرند. بر روي محيط هر 
شده است كه سبب می شود پيرو به باال و پايين حركت كند. نسبت به نوع طرح 

بافت و ريپيت تعدادي بادامک را نشان می دهد.
در مكانيزم هاي بادامكی تعداد بادامک هاي تشكيل دهنه برابر ريپيت تاري است و 

تعداد قسمت هاي بادامک برابر ريپيت پودي طرح بافت است.
باشند. فقط در روي  بايستی كاماًل مشابه  بافت  به يک طرح  بادامک هاي مربوط 
محور طرح با اختالف فاز )زاويه( معينی نسبت به هم قرار می گيرند كه اين اختالف 

فاز از رابطۀ زير به دست می آيد:
تكرار پودی/360 = اختالف فاز بادامک ها

با گردش كامل  بافته شود  بادامک می بايست يک تكرار پودي  با هر دور گردش 
بادامک طرح، ميل لنگ به تعداد قسمت هاي بادامک يا به اندازۀ تكرار پود حركت 
می كند. از آنجايی كه محور بادامک طرح حركت خود را معموالً از محور بادامک هاي 

ضربه می گيرد می توان چنين نتيجه گرفت:

 دور بادامک طرح           1
ـــــــــــــــــ = ـــــــــــــ
  دور ميل لنگ        ريپيت پودی

 
 دور بادامک طرح           2

ـــــــــــــــــ = ـــــــــــــ
 دور محور ضربه       ريپيت پودی
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 دور بادامک ضربه       1
ـــــــــــــــــــ = ـــ
  دور ميل لنگ         2

 

 در صورتی كه بخواهيم طرح بافت هاي زير بافته شود، تعداد بادامک مورد 
نياز، تعداد قسمت هاي هر بادامک و اختالف فاز هر بادامک و اختالف فاز 

آنها را به دست آوريد.

طرح فوق يک پانامای 2 می باشد كه تعداد بادامک مورد نياز برابر است با ريپيت 
تاری برابر است با 4 

نكته: در طرح هايی كه نخ های تار با حركت مشابه داريم می توان همه نخ های 
تار با حركت مشابه را از ميل ميلک های يک لنگه ورد عبور داد پس می توان 
نتيجه گرفت ريپيت تاری در اين طرح 2 می باشد و از 2 دو لنگه ورد و 2 بادامک 
استفاده كرد. البته  اين نكته را بايد متذكر شد كه در صورت تراكم باال و تعداد 

سرنخ زياد نخ های تار بهتر است از تعداد لنگه ورد بيشتر استفاده شود. 
تعداد قسمت های هر بادامک برابر است با ريپيت پودی برابراست با 4 

درجه 90 = 360/4 = اختالف فاز بادامک ها

طرح فوق يک سرژه 3/2می باشد كه ريپيت تاری آن 5 می باشد در نتيجه تعداد 
بادامک و لنگه ورد مورد نياز 5 می باشد. 

هم چنين ريپيت پودی طرح 5 می باشد در نتيجه تعداد قسمت های هر بادامک 
5 می باشد.

درجه 72 = 360/5 = اختالف فاز بادامک ها

فعاليت كالسی3
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 در صورتی كه ماشين بافندگی موجود در كارگاه هنرستان مشغول بافت 
تغيير  توليد آن را  بخواهيم  و  باشد  بر سانتی متر  تراكم 12پود  با  پارچه ای 
چه  كنيم  تهيه   16 پودی  تراكم  و   3/3 سرژه  طرح  با  پارچه ای  و  دهيم 
تغييراتی می بايست بر روي قسمت هاي مختلف ماشين بافندگی اعمال شود 

تا پارچه با طرح مورد نظر تهيه شود.
پاسخ : 

نتيجه  ثابت می باشد در  آنجايی كه سرعت ماشين )ميل لنگ( همواره  از 
تعداد پودگذاری و تشكيل دهنه در واحد زمان همواه ثابت است پس برای 
تغيير در تراكم پودی می بايست سرعت برداشت پارچه و باز شدن نخ تار را 
تغيير داد برای اينكار الزم است ضمن محاسبه دقيق سرعت برداشت دنده 
برداشت  براساس سرعت  نموده و  را جايگزين دنده پود قبلی  پود مناسب 

جديد مقدار باز شدن نخ تار از روی چله را تنظيم كرد.

فعاليت كالسی4

شكل 8ـ نمونه بادامک ها و كاربرد آنها
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1ـ انواع مكانيزم های بادامكی 
الف( مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی داخلی: در اين مكانيزم بادامک هاي تشكيل 
دهنه در داخل و زير ماشين بافندگی قرار دارد و به علت محدوديت جا می توان 
حداكثر تا پنج بادامک پنج قسمتی )ريپيت تاري پنج و ريپيت پودي پنج( استفاده 
كرد. با توجه به  اين محدوديت مكانيزم بافندگی داخلی فقط در بافت پارچه هاي ساده 

مورد استفاده قرار می گيرد.

اعداد نوشته شده در كنار هر بادامک اطالعاتی را در اختيار ما قرار می دهند 
كه عبارتند از : 

مجموع اعداد صورت و مخرج كسر نوشته شده مشخص كننده تعداد قسمت های 
يک بادامک می باشد.

5ـ كسر 1/4 بيان می كند كه اين بادامک دارای پنج قسمت می باشد كه هر 
قسمت 72 درجه را شامل می شود كه از اين پنج قسمت چهار قسمت برجسته 

و يک قسمت فرو رفته می باشد كه نشان دهنده طرح سرژه 4/1 می باشد. 
5 = 1+4 و درجه 72 = 5 / 360 

6ـ عدد يا اعدادی كه در صورت كسر نوشته می شود بيان كننده قسمت های 
فرو رفته بادامک و عدد يا اعدادی كه در مخرج نوشته می شود نشان دهنده 

تعداد قسمت های برجسته يا دماغه بادامک می باشد.
به عنوان مثال عدد 21/12 به معنای دو قسمت فرو رفته يک قسمت برجسته 
و يک قسمت فرو رفته دو قسمت برجسته  كه نشان دهنده طرح سرژه مركب 

می باشد.
 

/
/

2 1
2 1

مربع

مربع
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ب( مكانيزم تشكيل دهنه بادامكی خارجی: با افزايش ريپيت پودي به ناچار 
بايد قطر بادامک را بزرگ تر انتخاب كنيم تا قوس هر قسمت بادامک داراي يک طول 
حداقل باشد. در طرح هاي كوچک، بادامک هاي تشكيل دهنه در زير ماشين بافندگی 
تعبيه می شود. براي بافت طرح هاي بزرگ چون مجبور هستيم بادامک را بزرگتر 
بسازيم و از طرفی در زير ماشين بافندگی فضاي الزم براي نصب چنين بادامكی وجود 
ندارد، در نتيجه بادامک هاي مربوط به ماشين هاي كه قادرند طرح هاي بزرگ تر از پنج 

پود ببافند در خارج از ماشين و در كنار آن تعبيه می شوند.

ج( مكانيزم بادامكی غلتكی: اين مكانيزم شبيه مكانيزم بادامكی خارجی است 
مختلف ساخته شده  بادامک هاي  به صورت  استوانه  يک  كه محيط  تفاوت  اين  با 
است و با تغيير طرح، غلتک بادامكی جديد جايگزين غلتک بادامكی قبل می شود. 
با اين مكانيزم می توان يک طرح با حداكثر 12 بادامک و 12 ريپيت پودی بافت. 
استقبال  بادامک های طرح مورد  تعويض محور  باالی  به دليل هزينه  اين مكانيزم 

قرار نگرفت 
2ـ مكانيزم تشكيل دهنه دابی 

محدوديت تعداد ورد ها در مكانيزم بادامكی و نياز به پارچه هايی كه داراي ريپيت 
تاري و پودي بزرگی می باشند سبب طراحی ماشين هاي بافندگی كه به مكانيزم 

تشكيل دهنه دابی مجهز هستند گرديد.
)فرمان  وردها  رفتن  پايين  و  باال  چگونگی  بادامک،  شكل  بادامكی  مكانيزم  در 
اجراي طرح( و همچنين اجراي طرح را بادامک تعيين می كند. در حالی كه در 
مكانيزم هاي دابی اين دو قسمت از يكديگر جدا شده است. همين عدم وابستگی 

بادامک ها

شافت انتقال نيرو به بادامک ها

اهرم های حركت دهنده وردها

شكل 9ـ دستگاه تشكيل دهنه بادامكي
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بتوان  تأثير می كند و سبب می شود كه  فرمان  نيروي كمی در مكانيزم  است كه 
طرح هايی با ريپيت بزرگ به وجود آورد.

                                                                                                                                                                                                                 
محور دابی : محوري است كه حركت خود را از ميل لنگ می گيرد و حركت باالبر ها 

راتامين می كند.
امروزه مكانيزم دابی با توجه به قيمت مناسب و سادگی عملكرد به صورت گسترده 
مورد استفاده قرار می گيرد. و با توجه به گستره تكنولوژی دابی های الكترونيكی 
اين مكانيزم  باالی  به سرعت و دقت  توجه  با  و  دابی مكانيكی گرديده  جايگزين 

همچنين تعداد لنگه ورد توان توليد طيف وسيعی از پارچه ها را دارا می باشد.

در مكانيزم تشكيل دهنه دابی فرمان حركت و جابه جا كردن وردها از دو 
قسمت زير تشكيل شده است 

به صورت مكانيكی  بافت  با طرح  فرمان دهندۀ حركت ورد ها مطابق  الف( 
)چوب طرح يا كارت طرح( يا الكترونيكی ب( انتقال حركت به وردها )باالبرها(

تقسيم بندی انوع دابی

1ـ نوع تشكيل دهنه

 نوع دهنه در لحظه دفتين زدن 

روش انتقال حركت از دابی به وردها

 نسبت حركتی به ماشين بافندگی

 دابی با دهنه رو

دابی با دهنه بسته

دابی مثبت 

دابی یک باالبر

دابی با دهنه زیر

دابی با دهنه رو ـ زیر

 دابی با دهنه باز 

دابی منفی

دابی دو باالبر
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برای طراحی زنجير بافت برای سرژه  مراحل زير بايد انجام گيرد.
1ـ ابتدا طرح مورد نظر را رسم می كنيم. 

2ـ ريپيت تاری و پودی را مشخص كرده تارو پود را شماره گذاری می كنيم. 

فعاليت 6 

1

1

2

3

4

5

6

2 3 4 5 6

ریپيت تار

ریپيت پود

در ماشين هايی كه از چوب طرح استفاده می شود هر چوب طرح دارای دو رديف نكته 1
سوراخ می باشد كه هر رديف برای بافت يک پود می باشد. ولی در ماشين هايی 

كه از كارت پانچ استفاده می شود كارت به صورت پيوسته می باشد

دارد در نكته2  قرار  رو  ريپيت طرح در  تاری كه در  ازای هر  به  در چوب طرح 
سوراخ چوب طرح مربوط به آن يک ميخ پرچ قرار می گيرد. ولی در كارت 
طرح به ازای هر تاری كه در ريپيت طرح در رو قرار می گيرد در رديف 

پانچ می شود. مربوطه دركارت طرح يک سوراخ 

نكته 3
در دابی دو باالبر يک چوب طرح برای بافت دو پود می باشد.

ترتيب  به  باال  از  را  در چوب طرح  رديف سوراخ  هر  به شكل 10  توجه  با  3ـ 
شماره گذاری پودها در ريپيت طرح شماره گذاری می كنيم. 

4ـ با توجه به شكل 10 سوراخ های اول هر رديف در يک چوب طرح را با توجه 
به شماره گذاری تارها در ريپيت طرح به ترتيب به يک اختصاص می دهيم. 

5ـ با توجه به شماره گذاری های انجام گرفته هر جايی كه در ريپيت طرح تار 
در رو قرار گرفته در سوراخ مربوطه در چوب طرح يک ميخ پرچ قرار می دهيم. 
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ماشین بافندگی ژاکارد چیست؟
ماشين ژاكارد توسط يک فرانسوی به نام ماری ژوزف ژاكارد در سال 1809 اختراع 

شد.
با اين اختراع بافت پارچه های هنری كه تا آن زمان به روش بافندگی دستی انجام 

می شد، به صورت ماشينی در آمد.
پس از ژاكارد افراد ديگری چون »  وردل« و »  ونسانزی« مكانيزم ژاكارد را تكميل 

نمودند.
اصول كار ماشين های ژاكارد از زمان اختراع تا كنون ثابت مانده است.

طرح تشكيل دهندۀ ژاكارد محدوديت ندارد و هر چند ساده به نظر می رسد اما از 
بخش های زيادی تشكيل شده است.

نصب و نگهداری آن نسبتاً گران است.
ماشين های ژاكارد باالترين سطح كنترل نخ های تار را دارند.

اين به خاطر كنترل جداگانه يا كنترل گروهی نخ های تار در عرض بافت پارچه 
است.

اين ماشين ها می توانند پيچيده ترين طرح ها از قبيل تصاوير در پارچه های تاری ـ 
پودی ببافند.

ماشين های ژاكارد می توانند با مكانيزم های يک باالبر يا دو باالبر به صورت مكانيكی 
يا الكترونيكی كار كنند.

ماشين های جديد اكثراً 2 باالبر دارند.

تار 3

پود 3

تار 2

پود 2

تار 1 

پود 1 

تار 4

پود 4

تار 5

پود 5

تار 6 

پود 6 

شكل 10ـ كارت بافت
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كردن  وارد  برای  الكترونيكی  سيستم های  با  مدرن  بسيار  ژاكاردهای  از  اخيراً 
داده های مربوط به طرح بافت استفاده می كنند.

دستگاه های مدرن ژاكارد به كنترل و راه اندازی بيش از 1200 نخ هارنيش با راپورت 
پودی 9000 پيک مجهزند.

چند دستگاه را می توان روی يک ماشين بافندگی قرار داد تا قابليت بافت طرح های 
مختلف در آن افزايش يابد.

سيستم های ژاكارد در باالی ماشين بافندگی نصب می شوند. 
انواع سيستم ژاكارد

1 مكانيكی
2 نيمه الكتريكی

3 الكتريكی
ژاكارد سيستم فرانسوی )مكانيكی(: درايران بيشتر كاربرد دارد ظرفيت ژاكارد 
انگليسی فضای  به  نسبت  آن  تفاوت های  از  دارد  بيشتر  تعداد قالب  است  بيشتر 
دو  از  استحكاک  است كه  اين  انگليسی  ديگر عيوب  و  اشغال می كند  را  كمتری 

سيلندر بيشتر است.
ژاكارد نيمه الكترونيكی: كه قسمت سيلندر فرمان و كارت طرح عوض شده و 

باكس های آهنی و الكترونيكی گذاشته می شود.
و  طرح  كارت  ـ  فرمان  سيلندر  ژاكارد  نوع  اين  در  الكترونيكی:  فول  ژاكارد 
ميله های فرمان حذف شده است و به جای اين قطعات يک سری قرقره و آهن و 
بادهای الكترونيكی جايگزين شده است. از سيستم قرقرها برای افزايش استفاده 
می شود در اين سيستم ها از يک هسته فوالدی با قدرت مغناطيسی شونده زياد 
استفاده شده است و با مغناطيس شدن نخ سمت باال و در صورتی كه مغناطيس 
قطع شود نخ تار پايين می ماند و از تعدادی قرقره جهت افزايش نيروی مورد نياز 

جهت باال بردن نخ تار استفاده شده است.
انواع قطعات ژاكارد:

 وزنه
 ميل ميلک

 تخته ريسمان
 نخ واسط

 نخ زه
 تخته قالب
 ميله فرمان

 قالب
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 باالبر
 كارت طرح

 سيلندر طرح ـ حركت نوسانی ـ حركت دوره ای

مكانيزم تشكيل دهنه ژاكارد :
برای بافت طرح هايی با راپوت تاری بزرگ تر از 32 تار، از مكانيزم تشكيل دهنه 
ژاكارد استفاده می شود. در اين ماشين به علت آنكه می توان تک تک نخ های تار را 

مستقاًل فرمان داد، امكانات بافت راپورت های تاری بسيار بزرگ وجود دارد.
باشد،  تار  نخ های  كليه  شامل  می تواند  تاری،  راپورت  مكانيزيم،  اين  از  استفاده  با 

بنابراين مكانيزم ژاكارد مخصوص بافت پارچه های نقش دار است.
اما  نمی باشد  طولی  محدوديت  دارای  سيستم  اين  كه   است  ذكر  به  الزم  البته 

محدوديت عرضی در آن وجود دارد. 
اصول كار ژاكارد

 هر نخ تار از داخل يک ميلک عبور می كند و هر ميل ميلک از پايين به وزنه و يا فنر متصل است.
ميل ميلک از باال توسط ريسمان واسطه به طول تقريبی 17 سانتی متر به ريسمان 

اصلی به طول تقريباً 250 سانتی متر متصل می شود.
نخ كشی ژاكارد :

ريسمان ها از داخل سوراخ هايی كه در داخل تخته ريسمان وجود دارد، به ترتيب 
خاصی عبور می كند. هر ريسمان از باال توسط يک ريسمان واسطه به قالب ماشين 
ژاكارد متصل می شود. ريسمان های واسطه فوقانی نيز از داخل سوراخ های مربوط 
به خود و از داخل تخته قالب عبور می كند. هر قالب به يک ميله فرمان افقی كه 
در مقابل كارت فرمان قرار دارد و توسط تخته راهنمای ميله ها هدايت می شود، 

مربوط است.
هر كارت فرمان كه به شكل مستطيل است، برروی يک سطح سيلندر فرمان مربوطه 
قرار می گيرد. برای باال بردن يک نخ تار بايد در كارت طرح و در مقابل ميله فرمان 
مربوطه، يک سوراخ وجود داشته باشد. هنگامی  كه كارت طرح در مقابل ميله ها 
قرار می گيرد؛ ميله فرمان به داخل سوراخ كارت طرح وارد می شود و در نتيجه 
قالب آن در مسير باالبر واقع می گردد. با باال رفتن باالبر، قالب و ريسمان و نخ تار 
داخل ميل ميلک آن نيز به باال كشيده می شود. هنگام تعويض دهنه و با پايين 
 آمدن باالبر، وزنه يا فنر انتهای ميل ميلک، نخ تار را به حالت اول بر می گرداند.

چنانچه در كارت طرح و در مقابل ميله، سوراخی وجود نداشته باشد، ميله به كارت 
برخورد می كند و به عقب رانده می شود. با اين حركت قالب خارج از مسير باال 

برقرار می گيرد و نخ تار آن در پايين باقی می ماند.
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طرز كار سيلندر فرمان :
يک سيلندر 4 وجهی است كه برروی آن به تعداد ميله های فرمان سوراخ وجود دارد 
و دارای دو حركت نوسانی و دورانی می باشد كه حركت دورانی آن برای قراردادن يک 
كارت طرح جديد در موقعيت بافت می باشد تعداد كارت طرح به اندازه ريپيت پودی 
می باشد و حداقل تعداد كارت مورد نياز 4 وردی می باشد كه  اين كارت ها توسط 

حلقه يانخ به هم متصل شده اند.
بر روی كارت طرح مطابق طرح بافت سوراخ وجود دارد و هر كارت طرح يک پود 
را می بافد حركت نوسانی سيلندر برای خروج ميله های فرمان از داخل سوراخ های 
كارت طرح و قرار گرفتن كارت طرح جديد در موقعيت بافت می باشد و اين حركت 
باعث می شود تا نيرويی برميله های فرمان كه كارت طرح جديد سوراخی برای آنها 
تا اين ميله ها قالب را از مسير باالبر خارج كرده و نخ تار  وجود ندارد وارد كند 
متصل به آن قالب در موقعيت خود باقی بماند بنابراين سوراخ در كارت طرح به 

متطله روريز تاری می باشد.
انواع سيستم ژاكارد

دو نوع سيستم ژاكارد :1ـ ونسانزی 2ـ وردل
مدل ونسانزی : كارت طرح ونساتری از جنس مقوای فشرده است. نيرو ازطرف 
داده  فرمان  سوزن  به  ابتدا  بلكه  نمی شود  وارد  فرمان  ميله  به  مستقيماً  سيلندر 
می شود و از طريق سوزن فرمان به ميله های فرمان و قالب منتقل می گردد سرعت 
در اين ماشين پايين است اگر بتوانيم زمان انتخاب را حذف نماييم سرعت دستگاه 
انتخاب  باال بردن قالب و  باال می رود يک دور ميل لنگ زمان پرتاب ماكو، زمان 
قالب و زمان پايين آمدن قالب است برای باال بردن سرعت بايد از دو باالبر استفاده 

گردد.
مدل وردل : كارت طرح از نوع كاغذی است. به صورت غير مستقيم فرمان می گيرد 
و همواره دارای يک سيلندر فرمان می باشد سوزن های فرمان توسط تختۀ راهنما 
روی كاغذ فرمان قرار می گيرند اين عمل توسط تختۀ راهنماكه در جهت فلش به 
سمت راست حركت می كند انجام می شود چنانچه روی كاغذ فرمان سوراخ وجود 
از  به آن خارج  باشد و سوزن فرمان وارد سوراخ شود ميلۀ فرمان مربوط  داشته 
مسير حركت دنده شانه ای واقع می شود و در نتيجه موقعی كه دنده شانه ای به 
سمت راست حركت می كند نمی تواند اين ميله را به سمت راست حركت دهد كه 
در نتيجه قالب مربوط به آن درمسير حركت باالبر قرار گرفته و با آن باال كشيده 

می شود.
چنانچه در كاغذ فرمان و در زير سوزن فرمان سوراخ وجود نداشته باشد ميلۀ فرمان 
مربوط به آن پايين نرفته و در مسير حركت دنده شانه ای واقع می شود و دنده 
شانه ای آن را به سمت راست حركت می دهد و در نتيجه قالب مربوط به آن از 



فصل سوم: تنظيم ساز وكار تشكيل دهنه

131

مسير باالبر خارج شده و نخ تار پايين می ماند.
مراحل مختلف آماده سازی ماشين ژاكارد :

منظور از مراحل مختلف آماده سازی يک ماشين ژاكارد انجام عمليات مختلف زير 
است:

ميلک ها  ميل  به  ريسمان ها  اتصال  قالب ها،  به  ريسمان ها  اتصال  ريسمان كشی، 
تنظيم دهنه، تقسيم بندی ميل ميلک، نخ كشی تار ها از داخل شانۀ بافندگی و به 
كار انداختن ماشين بافندگی در ضمن در ماشين ژاكارد چند اصطالح مهم به شرح 

زير وجود دارد.
رپيت نقش )رپيت شكل یارپيت تصویر(: رپيت )تكرارنقش تعداد تار مختلفی 
تكرار  پارچه  عرض  در  و  می آورد  وجود  به  را  پارچه  تصوير  يا  و  نقش  كه  است 

می شود.
رپيت تار: تعداد نخ های تار مختلفی كه بافت پارچه را به وجود می آورد و در عرض 

پارچه تكرار می شود رپيت تار می گويند.
رپيت ماشين: تعداد قالب های ماشين ژاكارد كه برای تشكيل نقش و يا شكل 
پارچه به كار می رود رپيت ماشين ناميده می شود قالب های تشكيل دهندۀ كنارۀ 
پارچه و قالب های فرمان دهندۀ تعويض ماسورۀ رنگی، تعويض جعبۀ ماكو و غيره 
جزء رپيت ماشين به حساب نمی آيند. برای آن كه در پارچه های بافته شده روی 
ماشين ژاكارد يک نقش و يا شكل بدون نقص به وجود آيد بايد شرايط زير موجود 

باشد:
 رپيت ماشين برابر بارپيت نقش و يا مضرب صحيحی از آن باشد.
 رپيت ماشين و رپيت نقش مضرب صحيحی از رپيت تار باشند.

تعداد  به  )تا  باشد  صحيحی  عدد  نقش  رپيت  تعداد  پارچه  درعرض  آنها  برای   
صحيح نقش روی پارچه بدون نخ های تار كناره مضرب صحيحی از رپيت ماشين 

و يا رپيت طرح باشد(.
ریسمان كشی ماشين ژاكارد :

ريسمان؛  تخته  ياهارنيش(  )زه  شامل  ژاكارد  ماشين  ريسمان كشی  قسمت 
ميل ميلک ها و وزنه ها می باشد اين قسمت وظيفه دارند كه حركت قالب را به نخ 

تار منتقل كنند طريقۀ سادۀ ريسمان كشی در شكل نشان داده شده است.
يک دستگاه ژاكارد 400 قالبی ديده می شود قالب ها در8 رديف 50 قالبی قرار 
گرفته اند پايين تر از نقطۀ اتصال ريسمان ها قرار دارد تخته ريسمان به تعداد نخ های 
تار اسنو دارای سوراخ است در اين مثال نقش پارچه از چهار راپورت 400 تاری 

تشكيل شده است بنابراين مجموع نخ های تار 1600 عدد است.
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 50 رديف  در32  سوراخ ها  كه  می باشد  سوراخ  دارای 1600  نيز  ريسمان  تخته 
سوراخی مطابق تقسيم بندی قالب ها قرار گرفته اند از قالب شماره 1 چهار ريسمان 

به نخ های تار شماره 1،401،801،1201 متصل شده است.
به  اين ترتيب قالب اول نخ اول هر يک از راپورت های نقش را كنترل می كند به 
به  است  گرفته شده  ماشن  از قالب شماره 8 جلوی  كه  ريسمانی  ترتيب  همين 
يک  هر  ترتيب  همين  به  و  است  متصل  شماره 8،408،808،1208  تار  نخ های 
از 400 قالب توسط 4ريسمان به 4 نخ تار مربوط است قسمت پايين هر يک از 
ريسمان ها به يک ميل ميلک متصل است  و از درون چشمک ميل ميلک يک نخ 

تار عبور داده می شود.
به انتهای هر يک از ميل ميلک ها وزنه ای به جرم 25 گرم متصل است. وظيفۀ اين 

وزنه ها آن است كه نخ های تار را به پايين بكشند.
با در نظر گرفتن نوع پارچه و نقش آن معموالً شش نوع ريسمان كشی وجود دارد.

1 ريسمان كشی متوالی
2 ريسمان كشی جناغی

3 ريسمان كشی جناغی با فاصله
4 ريسمان كشی متصل و مركب

5 ريسمان كشی برای پارچه هايی كه دارای نقش راه راه طولی هستند.
6 ريسمان كشی متوالی با استفاده از تخته ريسمان چند قسمتی و چند ريسمانی.


