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تربیت،پرورشوآموزشبنیادینتحولسندعملیاتیهدفاولینموضوع

طریقازاسالمیمعیارنظامچارچوبدراقتصاديمفاهیمدركباکهاستیافتگانی
مصرفمالی،انضباطوکارآفرینی،قناعتجهادي،ویقالّبانءروحیهوتالشوکار

دیگرانباروابطدرانصافووجدان،عدالترعایتباتبذیروواسرافازدوريوبهینه
. نمایندمیمشارکتجهانیوخانوادگی،ملیمقیاسدراقتصاديهايفعالیتدر

وتربیتءحوزهدر "ایراناسالمیجمهوريدرسیملیبرنامهسندهمچنین
پرداختههاآموزشاینمحتوايسازماندهیوقلمروبه"وريافنّوکاریادگیري

.است
تقویت،محوريدیناصولبرعالوهايحرفهوفنّیدرسیهايبرنامهدر

ايپایهنقشاعتبارمعلم،مرجعیتنقشاعتبار،یادگیرندهنقشاعتباری،ملّتهوی
جلبالعمر،مادامیادگیري،تعادلفردي،هايتفاوتبهتوجه،جامعیت،خانواده

انعطافها،آموزشبخشیتنوعاصولفراگیري،ویکپارچگی،تعاملومشارکت
وفقرکاهشوپایدارءتوسعهاي،حرفهاخالقکار،بازارنیازاساسبرآموزشپذیري،

.گیردمیقرارتوجهموردايحرفهتهویتدریجیگیريشکلثروت،تولید
تغییروکشورداخلکاربازارنیازواوريفنّتعییراتباالدستی،اسنادمطالبات

کهمناسبالگويتاشدموجب،المللیبینهايتوصیههمچنینواستانداردهادر
آناساسبردرسیهايبرنامهوطرّاحیباشدشدهمطرحشرایطپاسخگوي

بهشغلتحلیلازرویکردتغییروشایستگیسطوحتعیین. شوندتدوینوطرّاحی
حرفهصالحیتنظامبهتوجهوشاغلوشغلهايویژگیبهتوجهوحرفهتحلیل

هايویژگیازهابرنامهتدویندرفنّیغیرومشتركهايشایستگیتلفیقی،ملّاي
درسیریزيبرنامهفرآیندالگوایناساسبر. استدرسیهايبرنامهومذکورالگوي

آموزشدنیايوکاردنیايبخشدودرمهارتیوايحرفهوفنّیهايآموزش
پانزدهشاملآموزشدنیايبخشومرحلهدهشاملکاردنیايبخش. شدطرّاحی
وطولیصورتبهفراینددیگرمراحلبامرحلههرتعاملوارتباطنوع. استمرحله
موارداعمالازمتأثّرمرحلههرتدوینوطرّاحیکهتوضیحاینبااستعرضی

. باشدمیدیگرمراحلیامرحلهآنبخشیاعتبارنتایجبهمربوطاصالحی
ءبستهاجزايتدوینبریملّدرسیءبرنامهوبنیادینتحولسندءتوصیه

وکارشناسان،یادگیري_یاددهیهايفعالیتتعمیقوتسهیلجهتآموزشی
اجزايازايشبکهدررانظرموردآموزشیمحتواهايتاداشتآنبررامؤلفان

کتاب. نمایندتدوینوریزيبرنامه،رشتهدرسیء برنامهبرکیدتأبایادگیري
وتوجیهآناصلیهدفواستآموزشیبستهشاخصاجزايازهنرآموزراهنماي

فنّیآموزشدریتحولهايچرخشبهتوجهباشدهتهیهدرسیهايبرنامهتبیین
.باشدمیآنمطلوباجرايبرايهاییتوصیهوايحرفهو

.استشدهتدوینبخشدودرهنرآموزراهنمايکتاب
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برنامهکالنهايرویکردوهاگیريجهتتبیینبهمربوطنخستبخش
سازماندهیوانتخابدرسی،چگونگیبرنامهمنطقتبییناتیکلّکهاستدرسی
ومواردجدولدوره،درآنءتوسعهچگونگیواساسیهايمهارتومفاهیممحتوا،
.شودمیشاملراآموزشیمنابع

واحدمنطقتبیینواستیادگیريواحدهايطرّاحیبهمربوطدومبخش
اساسی،هايپرسشطرحکلیدي،هايایدهیادگیري،پیامدهايیادگیري،

ازاستفادهباعملکرديویادگیريتکالیفتعیینومحتوابعديمرحلهوندهیاسازم
.شودمیشاملراارزشیابیهايروشتعیینآخردرومختلفراهبردهاي

اهمیتبهتوجهباهنرآموزراهنمايکتابمختلفهايقسمتدرهمچنین
مادامیادگیريبهداشت،وایمنی،منابعمدیریتآموزشبهفنّیغیرهايشایستگی

.استشدهتاکیدپذیريمسئولیتوالعمر
ویژهتوجهومساعدتنیازمنددرسی،هايبرنامهمطلوباجرايمسلماً
تخصصیوايحرفههايشایستگیوهاصالحیتازمنديبهرهوعزیزهنرآموزان

.باشدمیایشانمناسب

کاردانشوايحرفهوفنّیدرسیهايکتابلیفتأدفتر
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فرش داراي رویکردي شایستگی محور است. -درسی رشتۀ صنایع دستیبرنامۀ

شایستگی گویند. شناخته شده از یک شخص در محیط کار را شایستگی میکیفیت
ی در جزئی ترین مورد آن در حرفه، شغل، وظیفه، تکلیف کاري و مراحل کار حتّ

بندي است. به عبارت دیگر شایستگی به مجموعه و سطحی از قابل تعریف و سطح
. به شود، نگرش و باور و ایمان گفته می، دانشهاي عمومیهاي شغلی، مهارتمهارت

-مناسب یک کار یا وظیفه را شایستگی میطور کلی مهارت انجام دادن خوب و 
:از اندعبارتعامل بستگی دارد که 4گویند. شایستگی به 

ٌ هاي ذهنی، عقالنی از قبیل کسب دانش، رشد مهارت–هاي ذهنییتوانای����
قدرت تجزیه تحلیل می باشد.

ٍ مسئله حلّبراي انجام تکالیف شغلی وفنّیتوانایی کاربرد دانش و دانش �����
حرکتی مانند کاربرد ابزار یا شناختی مانند یتواند به صورت فیزیکی و روانکه می

ی عضالت و ایجاد توانایق باشد. همچنین بهر خالّمهارت حل مسئله یا مهارت تفکّ
ها و یا به عبارتی هماهنگی بین اعمال روانی، حرکتی نیز گفته هماهنگی بین آن

شناختی نیز به عنوان مهارت نام برده  شده ةاالي حوزشود هرچند از سطوح بمی
است.

َ�����×���کند و در میزان مهارتی است که فرد در حرفه یا شغل کسب می
ها در استاندارد بندي حرفهگیرد. در نظام طبقهجایگاه شغلی مربوطه قرار می
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ISCO2008و در سطح ملی هفت سطح مهارت ها چهار سطح مهارتبراي حرفه
به شرح مندرج در جدول وجود دارد:

ISCO2008با ملّیهاي بندي حرفهجدول مقایسه سطوح مهارتی نظام طبقه

×�����ٍ ً ً  �����×����

����� ×���

������

����� ×���

������

����� ُ

����� ْ

����×������� ّ

������� ِ

������ َ
����×������ ُ

×������ َ

����×����� ٍ ������×��� ٍ

����×����� ٌ

����×����� ٌ ����×����� ً

ُ����ٌ××شود که به جنبۀ احساسی و عاطفی، هایی گفته مییینگرش به توانا
مثالی از این ،توأم با عالقه و انگیزهال شود. مشارکت فعارزشی و عالقه مربوط می

است. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی ناشی از عمل نیز هست.توانایینوع 

���������
فنّیهاي غیر شایستگیٌ
فنّیهاي شایستگیٍ
هاي عمومیشایستگیَ

����������×�������ٍهاي بسیار ضروري براي محیط کار  و  به مهارت
براي استخدام و توسعۀ شغلی در اجتماع و زندگی در راستاي موفقیت در زندگی،

ٌ Attitide
ٍ Nontechnical competency
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شود. این مهارت با سطوح عملکردي یادگیري و حل مسائل و مشکالت گفته می
ها در شود و براي موفقیت در دامنه وسیعی از فعالیتمختلف آموزش داده می

، کار و زندگی نیاز است.فنّیآموزش، تربِیت 

�������×���������� ×����×��
ٌت پذیري مسئولی
مدیریت مواد و تجهیزات ٍ
امانت داري َ
مدیریت زمان ُ
درست کاريِ
نقش در تیم ّ

شرح سطح فنّینام شایستگی غیر 

ور به نمایش گذاشتن و اثبات حض-منظّمحضور 
به موقع و وقت شناسی انجام وظایف و کارهاي

- قوانین(خط مشی)مراحلپیروي از - محوله
نمایش و به کارگیري سطح خوبی از تمرکز

داوطلب شدن براي فعالیت هاي جدید و-ذهنی
-انجام صحیح کارها با حداقل نظارت-خاص

به نمایش گذاشتن -یات کارئبه جزتوجه
اريمفهوم وجدان ک-اشتیاق/خوش بینی/ابتکار

1

استانداردهاي عملکردي پیگیري کنترل و پایش �������×�����
به - د به سازمان متبوعابراز تعه- یف محولهاوظ

-توجهنمایش گذاشتن تالش و پشتکار قابل 
.وجدان کاري-کار انجام شدهکیفیتاطمینان از 

2

پذیري مسئولیتقضاوت و ارزشیابی در مورد 
خود و دیگران

3
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شرح سطح فنّینام شایستگی غیر 

از تجهیزات و منابع مورد نیاز براي دارينگه
اجراي کار خاص 

توزیع -وردن تدارکات و تجهیزات آدست هب
تدارکات و تجهیزات

1

�������×�×����×������

از لیست (سیاهه) دارينگهسفارش و 
تجهیزات(فهرست اموال )

من پایش و نظارت بر به کارگیري صحیح و ای
مواد و تجهیزات

2

- یندهآشناسایی مواد و تجهیزات مورد نیاز براي 
/اثر بخشی/ایمنی موادو کیفیتارزیابی نیاز/

هماهنگی در تهیه،توزیع و ذخیرة-تتجهیزا
تخمین نیازها و تسهیالت الزم -مواد و تجهیزات

ماده نمودن درخواست آ-براي اجراي پروژه ها
.هاي مناقصه

3

شرح سطح فنّینام شایستگی غیر 

پیروي از جدول زمان -شروع به کار به موقع 
مدیریت،انجام مجموعه وظایف محوله -بندي 

تنظیم جدول هاي زمانی مورد نیاز-ر زمان ثّؤم
مسئول بخش

1

����×������

-بندي کردن وظایف و کارهاي روزانهجمع
ت آماده کردن جدول هاي زمان بندي کاراولوی

انجام کار (وظایف)نظارت/ تنظیم مراحل -
2

نمودن و سازمان دهی جداول چندگانۀآماده 
مدیریت جدول زمانی و خطوط -زمان بندي کار
توصیه به اجرا و تنظیم جدول -زمان بندي کار

ارزشیابی چارچوب زمان -هاي زمان بندي کار
اصالح و تنظیم چارچوب زمانی -بندي پروژه ها
انجام پروژه ها

3
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شرح سطح فنّینام شایستگی غیر 

.ایفاي کامل نقش به عنوان عضو تیم 1
×���×��×���

.تیمسازماندهیایفاي کامل نقش به عنوان  2

.عنوان رهبر تیمبهایفاي کامل نقش 3

شرح سطح فنّینام شایستگی غیر 

تایج تعیین آثار و ن-تعیین الزامات کسب حالل
ین تعی- حاللتعیین آثار کسب -درست کاري

.نیازهاي مشتري
1

���×����×��������

طور احسن ، کامل و بر هانجام کارهاي شغلی ب
پایبندي به بهبود و ارتقاي- تکاريمبناي درس

برآوردن نمودن نیازهاي -خود و دیگران 
.مشتري

2

-قضاوت و ارزشیابی درستکاري خود و دیگران
.حل مسائل مربوط به عدم رضایت مشتري

3

ٍ×�����������َاي است که دانش، و حرفهفنّیي داراي شایستگی فرد
هاي انجام ضروري را داشته باشد و بتواند مسائل و مشکالت ها و ظرفیتمهارت
اي را به طور مستقل و انعطاف پذیر حل کند . همچنین باید در محیط کاري حرفه

خود و سازماندهی کار، مشارکت داشته باشد.

���×�×����������×����
است که "گرایی توحیديفطرت"اي و حرفهفنّیرویکرد برنامۀ درسی در شاخۀ 

گیري محتوا و جهتتحقق این رویکرد مستلزم آموزش مبتنی بر شایستگی است.
و فنّیهاي دنیاي کار در شاخۀ قلمروي محتوا در راستاي تحقق اهداف و شایستگی

اي به شرح زیر است:حرفه-حصیلیاي، گروه و رشتۀ تحرفه

َ Technical merit
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������؛���×���

-�����������×���دنیاي کار، فنّیو غیرفنّیهاي اکتساب شایستگی
هاي اجتماعی)؛عمومی(حداقل

- ها براساس تحقق سطوح شایستگی����×����×��×������×�������
استانداردهاي آموزشی؛ 

و اطمینان از : فرآیند آموزش مبتنی بر شایستگیتلقی نسبت به فرآیند آموزشی-
کاري و ایجاد شرایط براي تحقق آن براساس استاندارد عملکرد در هر تکلیف

تداوم آن؛ 
- هاي گوناگون نقشی ها و تواناییهنرجویان با ظرفیت����×����×��×�����

به توجهفعال در کسب همه واحدهاي شایستگی مبتنی بر استاندارد عملکرد و با 
هاي خویش دارند؛موقعیت

- یط یادگیري به منظور تحقق سازماندهی مح����×����×��×���×����
(سازماندهی محیط یادگیري شامل: اي در یادگیرندگانهاي حرفهصالحیت

ها، تهیه طرح درس، چیدمان محیط فیزیکی آموزش مبتنی بر شایستگیطرّاحی
یادگیري، چیدمان محیط روانی یادگیري و اجراي آموزشی)؛

×؛× ��������×������×��×����×����
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر استانداردهاي آموزشی؛ 

اي دنیاي کار؛هاي حرفهارزشیابی نهایی براساس استانداردهاي صالحیت

�×�����������×��×����×؛×����×����×��×������×���������×������×
������

فرایند آموزش به کمک مواد و رسانه یادگیري در-انتخاب راهبردهاي یاددهی
ها بر اساس اصول زیر استوار است:هاي یادگیري به منظور تحقق شایستگی

ٌ�����×�����×�×���������×��×�������×�����×���
هاي دنیاي کار و زندگی تیادگیري براساس واقعی-هاي یاددهیفعالیتطرّاحی

.کاربا ارائۀ پروژه، پودمان، نمونۀ
هاي دنیاي کار و زندگی با تیادگیري در واقعی-هاي یاددهیفعالیتطرّاحی

کارارائۀ پروژه، پودمان، نمونۀ 
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ٍ������×����×������×�����
،آموزيهم

،فرهنگی هنرجویان توسط واحد آموزشی-محصوالت و خدمات آموزشیارائۀ
،بازدید از مراکز صنعتی، خدماتی

.مرتبط با رشتۀ تحصیلی، شغلی در جامعههايمشارکت در پروژه

َ���×������×�×������×�×���×�����×���×�����
یابی مشکل در ساخت آموزش شایستگی تفکر سیستمی، کنترل کیفیت و ریشه

محصوالت
یابی و حل مسأله در کارگاههاي تعمیر، عیبهاي بهبود محصوالت، فعالیتروش

.آموزش مبتنی بر پروژه

ُ�������×�������×�×������
هاي مختلف هاي تکمیل شونده در طول سال یا پایهها و پودمانانتخاب پروژه

هاي یادگیري، برگزاري اي در دیگر حوزههاي حرفهتلفیق شایستگی،تحصیلی
.عملی-ها و مسابقات علمیجشنواره

ِ���×�×���×�����
.یادگیري–اي یاددهی هکارگیري چرخۀ شایستگی در فعالیتهب

ّ���×�×����×���
،افزارهاي تعاملیاستفاده از نرم
،کاراز طریق پروژه، پودمان، نمونۀخالّقیتهاي نوآوري و ایجاد فرصت

.یادگیري–هاي یاددهی روش اکتشافی در فعالیت

ْ�����������×����×������×��
.رویکرد یادگیري مشارکتی در تدریسارائۀ

����×�×������×�����×��×������×����×������������×���
.اقدام پژوهی توسط هنر آموزان

���×��×���������������×���
،هاافزارها، فیلماستفاده از فضاي مجازي، نرم

،اوري یادگیري مبتنی بر مغزکارگیري فنّهب
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������؛���×���

.یادگیريهاي هاي چند گانه و انواع سبکاستفاده از هوش

ها ها ناظر بر تحقق شایستگیارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در این شاخه
ایران است .ملّیاي ها و صالحیت حرفهو دستیابی به سطوح شایستگی

�����×���×��×����×�����×������×�����×���×���×��×��×������
×�����×����×�����×�×����×�����

تمر و عملکردي مبتنی بر عمل خواهد بود. مالك گذر از ارزشیابی به صورت مس
اي و عمومی کسب مدرك براساس صالحیت دورة کسب استاندارد شایستگی حرفه

خواهد بود.

×�����×�������×����×��×�������×��×�������×���×�×�����×���
درصد قضاوت توسط هنرجو 20الی 10در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه  

اي و هاي حرفهبندي شایستگیام خواهد پذیرفت (تکالیف کاري همراه با سطحانج
عمومی).

×��������×��×����×�×�����×���×���
- ارزشیابی نهایی گروه کاري توسط تیمی از هنرآموزان یا دنیاي کار انجام می

شود.

×�����×������×�×����×�����
یادگیري تلقی -فرآیند یاددهیملکرد تکالیف کاري به عنوان نتیجۀاستاندارد ع

شود. برخی از نتایج باید در دنیاي کار (کارآموزي) ارزشیابی شوند.می
کار هها نیز در فرایند شایستگی بارزشیابی فرآیند محور در کسب شایستگی

؟رودمی

��×��×�×���������×��
هاي جدید جهت حل اجراي فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و موقعیت

مساله در زندگی است.

�×��������×�×������×������×��×������×�����×���×�����–×�������
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد اتفاق 

خواهد افتاد.
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×����×��×�������×������
رزشیابی ارزشیابی و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ا

حرفه خواهد بود . 

�������×�×������
������×���������×���� ×�

ۀاي بر اساس فلسفهاي مدرسهگیري آموزشمنظور از این اصطالح، جهت
درسی ملّی امۀتربیتی نظام حاکم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از برن

نام دارد که مقصد عالی آن، گراي توحیدي است. این رویکرد، رویکرد فطرت
است."خلیفه اهللا"به عنوان هاي الهی در انسان و تربیت انسانشکوفایی گرایش

 ���×�����
هاي زندگی جنبهیگیري حرفه و شغل در زندگی در همۀشامل کار مزدي، پ

اجتماعی است. دنیاي کار از دنیاي آموزش و زندگی شخصی متمایز است. دنیاي کار 
هاي اقتصادي است.زندگی شغلی، بازار کار، محیط واقعی کار و بنگاهاعم از 

× ���×����
اي وسیع از فضاها از خانه تا کنند و گسترهموقعیتی است که افراد در آن کار می

شود. بزرگ را شامل میهايکارخانه

× �������×�����
بندي ملی طبقههاي اقتصادي مبتنی بر استاندارد که در آن فعالیتاستمحلی

گیرد. هاي اقتصادي صورت میفعالیت

����×�����×��
به سطح، نوع و وسعت توجهاي است که با هاي حرفهاي از شایستگیمجموعه

ها به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.آن

×�����×�×�������������×���
نگهداشت و آموزش و تربیت در قلمرو دنیاي کار جهت زمینه سازي، آمادگی،

جامع است ترکیبیاي وحرفهفنّیاي را گویند. آموزش و تربیت ارتقاء شغلی و حرفه
ها و علوم فناوريۀمطالعةی از فرآیند آموزشی و تربیتی، در برگیرندیهاکه به جنبه

ها را در هاي عملی، فهم و دانش مرتبط با حرفهها و مهارتوابسته، کسب نگرش
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������؛���×���

تصادي و زندگی اجتماعی، عالوه بر آموزش عمومی، ارجاع و هاي گوناگون اقبخش
اي رسمی، غیررسمی و سازمان و حرفهفنّیشود. این واژه اعم از آموزش اطالق می

هاي توسعۀشامل طیف وسیعی از فرصتها  نایافته است. همچنین این آموزش
یري براي یاد د. یادگنگردو محلی هماهنگ میملّیهاي است که  با بافتهامهارت

-) و مهارتفنّیرضی (غیر هاي عهاي محاسبه، مهارتگرفتن و رشد سواد و مهارت
-اي میو حرفهفنّیهاي جدایی ناپذیر آموزش و تربیت فهلّهاي شهروندي نیز از مؤ

باشند.

���
،است. شغل"براي مدتی خاصۀ خدمت و استخدام شدن براي ارائ"شغل واژة

اي از کارها و وظایف مشخص کارفرما است. شغل مجموعهمحدود به زمان و فرد
شود. یک شخص ممکن است در یک حرفه است که در یک جایگاه خاص تعریف می

هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.در زمان

����
اي از نظر کارها، دانش اي از مشاغل دنیاي کار است که شباهت معقوالنهمجموعه

مشغولیت اصلی فرد در طول زندگی است. ،د. حرفهند نیاز دارهاي مورتواناییو 
دهد. هاي مورد انتظار دنیاي کار در یک حرفه را نشان میاي، حداقلاستاندارد حرفه

دار، مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنیاي کار است (مانند حسابدار، خانه،حرفه
د نهاي مختلف وجود داردر بخشهاجوشکار، پرستار، مهندس ساختمان). اکثر حرفه

مهندس معدن) مربوط به بخش خاصی است. مانند ها (در حالی که برخی از حرفه
اي از نظر کارها، دانش و اي از مشاغل است که شباهت معقوالنهیک حرفه مجموعه

هاي مورد نیاز دارد. توانایی

�����
در یک جایگاه شغلی و نقش اصلی مشخصی که مسئولیتوظیفه عبارت است از 

براي مثال از وظایف اصلی یک تعمیرکار .گیرندبراي شخص در نظر میايیا حرفه
توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، تعمیر سیستم انتقال قدرت و ... اشاره خودرو می

هاي کنترل و تعمیرات سیستمدارينگهرود کرد. از تکنسین مکاترونیک انتظار می
ن وظیفه انجام دهد. عددي را به عنوا

����×�����
فعالیت مشخصی است که داراي ابتدا و انتها است و شامل مراحل ،کاريتکلیف

شود. به طور مثال کاري تقسیم میمنطقی است. معموالً هر وظیفه به چندین تکلیف
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تنظیم را دارد،"تعمیر سیستم مولد قدرت"کسی که وظیفۀکاريیکی از تکالیف
ه است.سیستم جرقّ

�������
از دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز جهت انجام یک ايمجموعۀ اثبات شده

ها در حوزةگویند. شایستگی"شایستگی"کاري، بر اساس استاندارد را، تکلیف
و عمومی فنّی, غیرفنّیهاي اي به سه دستۀ شایستگیو حرفهفنّیهاي آموزش

شوند.تقسیم بندي می

�������×������×�����
- اي انجام میکاري در چه سطح صالحیت حرفهصرف نظر از اینکه یک تکلیف

شود، انجام هر کار ممکن است با کیفیت مشخصی در محیط کار مورد انتظار باشد. 
سطح کیفی شناخته شده از یک شخص در محیط کار را سطح شایستگی مورد 

معیار اساسی ارزشیابی است. در بین انتظار و نیاز گویند. سطح شایستگی انجام کار 
کشورهاي مختلف نظام سطح بندي شایستگی گوناگونی وجود دارد اما نظام چهار 

رسد. ها به نظر میترین آنسطحی معمول

�����×�����×�����
هاي در سطوح و انواع ها، مدارك و گواهینامهارچوبی است که صالحیتهچ

هاي از معیارها و شاخصايبراساس مجموعهمختلف را به صورتی منسجم و همگون
ارچوب به مهارت و تجربه در کنار دانش هدهد. در این چتوافق شده به هم ارتباط می

شود. زمان و مکان یادگیري ارزش کمتري دارد.اي داده میارزش ویژه

�����×���
هاي ارچوب صالحیتهدر چیت عبارت است از سطح حرفه یا شغلسطح صالح

-هاي سطحو تدوین گردد. نظامطرّاحی،کاري باید در آناي ملی که تکالیفحرفه
پنج اي) بندي گوناگونی در بین کشورها وجود دارد، سطح صالحیت مهندسی (حرفه

اي داراي سطح چهار یا حرفهفنّیبع آن تکنسین در نظر گرفته شده است که به ت
ح تقسیم بندي شده است.سط8به EQFاي در اروپا است. صالحیت حرفه

������××�����×�×�����×������������×���
دنیاي ياي از استانداردهااي مجموعهو حرفهفنّیدرسی آموزش و تربیت برنامۀ

یـادگیري، تجهیـزات، زمـان، فضـا،     -ها، راهبردهاي یاددهیکار، اهداف، محتوا، روش
رد ارزشـیابی اسـت کـه دانـش     اسـتاندا و ، مـواد آموزشـی  هـاي شایسـتگی  استاندارد
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هـاي  آموزشا براي رسیدن به آن اهداف در حوزةر)ییا مرب(آموز کاروآموز(هنرجو)
هـاي  درسـی در حـوزة آمـوزش   نماید. دامنۀ شمول برنامۀدایت میاي هو حرفهفنّی
گیرد. اي، دنیاي کار و دنیاي آموزش را در بر میو حرفهفنّی

����×��×�����������×�����������×����������×���×��×������×��×���×��
��×��������

ٌ����×�������×�����������یان صنعت، که توسط متولّیشایستگی یا مهارت
شود. در این استاندارد، وظایف، کارها و ها، صنوف و ... تهیه میبازار کار و اتحادیه

گیرند.قرار میتوجههاي هر شغل یا حرفه مورد صالحیت
ٍ��������×���������اي و دیگر عوامل مؤثر براساس استاندارد شایستگی حرفه

شود و منجر به اعطاي هاي گوناگون تهیه میهاي مشترکی از حوزهتوسط گروه
گردد.اي میگواهینامه یا مدرك صالحیت حرفه

َ������”×������×���������“����×اساس استانداردهاي بر�×این استاندارد
اي تهیه و حرفهفنّیهاي شایستگی حرفه و ارزشیابی توسط ارائه دهندگان آموزش

یادگیري، - گردد. در این استاندارد و اهداف دروس، محتوا، راهبردهاي یاددهیمی
د.نتجهیزات آموزشی و ... در اولویت قرار دار

 �������×��×�����×�����
تمرکزايهاي حرفهاي است که بر شایستگیو حرفهفنّیرویکردي در آموزش 

د و فرایند نگیرها را به عنوان پیامدهاي آموزشی در نظر میدارد. شایستگی
شود. و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی بر اساس آنها انجام میطرّاحینیازسنجی، 

- ي از حرفها(در یک حرفه یا مجموعهفنّیهاي توانند به شایستگیها میشایستگی
شوند. رسیدن فراگیران به حداقلی از همۀ میبندي و عمومی دستهفنّیها)، غیر

توجهاي در این رویکرد مورد و حرفهفنّیهاي ها به عنوان هدف آموزششایستگی
گیرد.قرار می

����×�������×���������
هایی و شاخصها، کارها، ابزارها استاندارد شایستگی حرفه تعیین کننده فعالیت

؟×براي عملکرد در یک حرفه است

��������×���
ها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است. اي از باورها، گرایشبرآیند مجموعه

اي قابلیت اي، هویت حرفهبنابراین بدلیل تغییرات این مجموعه در طول زندگی حرفه
تکوین در مسیر تعالی را دارد.
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×����؛��×���������×������×”����؛����×������ “��
ان را گیرند تا فراگیراي که در کنار هم قرار میحرفه–تحصیلی ۀچند رشتبه 

ق، تصحیح در موقعیت بر اساس استعداد و حرکت در براي انتخاب مبتنی بر عالی
اي بصورت حرفه-به استانداردهاي راهنمایی و هدایت تحصیلیتوجهمسیر زندگی با 

ها ممکن است با ايچند رشتهشود.اي گفته می، گروه حرفهدنرسانمیمنطقی یاري
هاي بزرگ خانواده، شایستگیخانواده، غیر هماي همبه شرایط و امکانات منطقهتوجه

-د. گروهنهاي طولی براي کسب کار باشهاي فرعی حرفه و شایستگیمبتنی بر گروه
اي و تکوین آن در طول رفهدهی هویت حاي باعث شکلحرفه-بندي تحصیلی

زندگی خواهد شد.

��×����؛����������
اي و عمومی است که آموزش و تربیت بر هاي حرفهاي از صالحیتمجموعه

گردد.اساس آن اجرا و ارزشیابی می

�����������×�����
ها، استاندارد عملکرد و اهداف توانمندسازي اهدافی است که بر اساس شایستگی

ها توسط دانش آموزان تدوین یادگیري جهت کسب شایستگی-اقتضائات یاددهی
به رویکرد شکوفایی فطرت شامل پنج عنصر: توجهگردد. اهداف توانمند ساز با می

ارتباط متربی با خود، خدا، خلق و ن، علم، عمل و اخالق  و چهار عرصۀتعقل، ایما
به توجهشوند. باف، تبیین و تدوین میخلقت است که با محوریت ارتباط با خدا تعری

-اي و مهارتی فرایند تکوین و تعالی هویت حرفهو حرفهفنّیکه آموزش و تربیت این
اي متربیان است و هویت متربیان برایند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت 

. الزم به د بودقابل تبیین خواههابه این عرصهتوجهاست، بنابراین اهداف تربیت با 
هاي ساحتاي جامع، یکپارچه و منطقی کلیۀنهها به گواین عرصهذکر است که 

د.نگیرمیرا دربر4تربیتی

��×���������×�×��������×“�����×���×”
گانۀ اهداف به عناصر پنجتوجهیادگیري یک موضوع است از ابعاد مختلف با 

رتباطی مندرج در برنامۀ درسی ملّی.هاي چهارگانۀ ادرسی و تربیتی و عرصه

- 1اند از: هاي تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پروزش، عبارتساحتُ
- 5زیباشناختی و هنري -4زیستی و بدنی -3اجتماعی و سیاسی -2اعتقادي، عبادي، اخالقی 

علمی و فناورانه-6اي اقتصادي و حرفه
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������؛���×���

 �������
یادگیري شود.گفته میفرایند ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار یادگیرندهبه 

عینی (از طریق کار، تمرین و ...)، به صورت نمادین (از ن است از طریق تجربۀممک
شهودي به شیوةنظري (توضیحات کلی) یااشکال، اعداد و نمادها)، به شیوةطریق

) صورت گیرد.واسطه نفسانیکشف و شهود بی(

�����������×����×�������×���
هبردهاي یافته بر اساس اصول حاکم بر انتخاب راهاي یادگیري ساختفعالیت

هاي گردد. در تدوین فعالیتمیطرّاحیاي و حرفهفنّییادگیري در شاخۀ- یاددهی 
ساس برنامه درسی ملّی ایران و اي بر او حرفهفنّییادگیري در دروس مختلف شاخه 

هاي اوري، دیدگاه فناورانه حاکم خواهد بود. انتخاب فعالیتیادگیري کار و فنّحوزة
هاي یادگیري به منظور یادگیري در فرایند آموزش به کمک مواد و رسانه- یاددهی

، درك و تفسیر هنرجویانولی از قبیل تقویت انگیزةاساس اصها برتحقق شایستگی
استوار است.هنرجویانفعال نمودن وهاي واقعی دنیاي کارها در موقعیتپدیده

× �����
هاي یادگیري ساخت ي آموزشی مبتنی بر اهداف توانمند ساز و فعالیتامحتو

هاي دینی ا آموزههاي فرهنگی و تربیتی و سازوار بمبتنی بر ارزشایافته است. محتو
ها و تجربیات یادگیري است که اي منسجم و هماهنگ از فرصتو قرآنی، مجموعه

ها را بصورت زمینه شکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه
هاي اساسی ومفاهیم و مهارتآورد. همچنین محتوا در برگیرندةه فراهم میپیوست

دانش آموزان است و بر هاي مورد انتظار ازر شایستگیهاي کلیدي مبتنی بایده
با نیازهاي حال و آینده، می و معتبر بشري است. تناسب محتواهاي علگرفته از یافته
می و زمان هاي روانشناختی دانش آموزان، انتظارات جامعه اسالعالیق، ویژگی

شوند.محسوب میآموزش از الزامات محتوا

�����×������������
هـاي رسـانه ومـواد منابع،ازهنگهماايمجموعهبهتربیت و یادگیري،ۀبست
نشانباهماهنگصورت اجزاییبهیابستۀ واقعییکدرکهشودمیاطالقآموزشی

قراراستفادهموردتحصیلیپایهچندیایکبرايوتهیهکنندهتولیدمؤسسۀبرندو
بـا آموزشـی بسـتۀ ،نـوین هـاي وريگسـترش فنـا  بـا حاضـر حـال گیرد. درمی
و طرّاحـی .شـود میتکمیلاینترنتیهايسایتوفشردهلوحآموزشی،افزارهايمنر

پذیرد.تربیت و یادگیري انجام میتهیۀ بستۀ یادگیري بر اساس ماکت بستۀ
آموزشیهايرسانهومنابعازايگسترهشاملتواندمیتربیت و یادگیريبستۀ

حتیوفیلم آموزشیفشرده ،لوحکار،هايبرگهکتابچه،وکتابتعداديحاويیا
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ازاستفادهافزاري،سختبستۀکناردرباشد.ابزارهاوآموزشیکمکوسایلبرخی
.کندکمکآموزشیبستۀیکبه تکمیلتواندمینیزاینترنتوافزارينرمامکانات

شاملاصلیمنابعنمود.تقسیمتکمیلیمنابعواصلیمنابعتوان بهاین بسته را می
است. ارزشیابیکتابوآموزدانشکاردرسی، کتابکتابمعلم،راهنمايکتاب

آموز، فیلم هنرجو، افزار دانشمنابع تکمیلی نیز شامل موارد متعددي مانند نرم
باشد.ها، فیلم معلّم، پوستر و ... میسازشبیه

همراهکتاب-3معلم؛راهنماي-2درسیکتاب-1ل شامیادگیريوتربیتلذا بستۀ
سازها؛شبیه-7هنرجو؛فیلم-6دانش آموز؛نرم افزار–5کار؛کتاب-4هنرجو؛

باشد.و مواردي از این قبیل میپوستر –9معلم؛فیلم-8
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������؛���×���

�������×����

×��××�������×�×������×���������×������×��������
������×������×��������

���×��������ِ×کاري براساس ضوابط و مقررات خاص تعیین ارزش کار یا تکلیف
شود.اي مورد نظردر کار تعیین میدفّهاست. در ارزشیابی کار، عمق ه

��������×�����:
بهگیرد.گیري صورت میطریق اندازهنوعی ارزشیابی است که از: 6سنجشٌ

گیري یادگیرندگان به منظور تصمیمآوري اطالعات دربارةر فرآیند جمععبارت دیگ
در مورد رشد و پیشرفت آنان است.

موضوعی را درست بودن یا حقیقت داشتنمستندات مکتوب دربارة: 7شواهدٍ
شواهد متنوع و کافی امکان قضاوت در ارتباط با سطح دستیابی شواهد گویند. با ارائۀ

آید.ه درسی یا موارد دیگر به وجود میبه اهداف برنام

ِ Task evaluation
2 Assessment
ْ Evidence
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َ������×�������� نوعی ارزشیابی براي تشخیص نقاط قوت و ضعف
تواننیاز است. از طریق این ارزشیابی میهاي اساسی یا پیشیادگیرندگان در مهارت

هاي الزم براي  ورود به مهارتها ونفعان، معلومات، تواناییذيآیامشخص کرد که
یا شغل جدید را دارند یا خیر؟حرفه

ُ������×�������� :ري سطح شایستگی و گیبراي اندازهاین نوع از ارزشیابی
گیرد. ارزشیابی تراکمی یا پایانی در ویژه قرار میتوجهاي موردحرفهتسلط در هر کار

آموزشی است. به عبارت مدارس متداول است و شامل ارزشیابی آخر دوره در روند
؟دنشوهاي یادگیرنده در طول دوره آموزشی ارزشیابی میر تمام آموختهدیگ
هاي ادراکی(دادن پاسخ ارزشیابی تواناییسنجش شاملاین:10����×�������ِ

هاي جسمانی(استقامت، مناسب به اطالعات دریافت شده از راه حواس) و توانایی
.باشدمیپذیري و چاالکی)قدرت، انعطاف

ّ����������ٌ ٌهاي ذهنی، رفتارهایی را بررسی جاي بررسی فکرها و حالتهب
آیند.کنند که به دنبال فکرها میمی
ٌ�����؛��������×������ْ ٍگیري سطح شایستگی و تسلط هر براي اندازه

گیرد. به عبارت دیگر تمام ویژه قرار میتوجهاي در طول آموزش مورد کار حرفه
ن که فعالیت آموزشی معلم در آموزش معییادگیرنده در طول یک دورةهاي ختهآمو

شود و هدف آن گیري است انجام میجریان است و یادگیري در حال تکوین و شکل
تعیین نقاط قوت و ضعف یادگیري است. 

�����×���×����ٌ َاي مقایسه میی حرفهفرد با استانداردهاي شایستگ-
آن قبول یا رد است.شود که نتیجۀ

�����×�����×����ٌ ُ فرد با سایر افراد شرکت کننده در آزمون مقایسه
قبولی خود را تعیین و هنجارهاي خود را با سایر ةتوانند نمرشود. مؤسسات میمی

مؤسسات مقایسه نمایند.  
ٌ ٌ���ـ×�����×����ً ِّتواند ها میق به کمک آنوسایلی هستند که محق

اطالعات مورد نیاز خود را براي تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتاً 
.کشف حقیقت گردآوري نماید

 Diagnostic Evaluation
 Summative Evaluation
ٌ ً The Ability To Assess
ٌ ٌ Behaviation
ٌ ٍ Formative Assessment
ٌ َ Benchmark Criteria To Assess
ٌ ُ Normal Assessment Criteria
ٌ ِ The Assessment tool
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������؛���×���

ٌ ٌ����×���������ٌ ّآن میزان هاي شناخت است که به وسیلۀز شیوهیکی ا
هاي مشخصی سنجیده افراد در زمینهات و رفتارهاي بارز و قابل مشاهدةخصوصی

شود.می
ٌ ٍ�����×������������ٌ ْرشد است و به پیشرفت محور،مبناي ارزشیابی نتیجه

فضاي مشخصی دارد و در ،سنجد. یادگیريرا میکشب شدهدارد و اطالعاتتوجه
کند.هاي شخص را ارزشیابی میانتها آموخته

ٌ َ������×��������ٌ × هارزشیابی از جریان رشد است و به پیشروي و تالشتوج
شود. فرآیند یادگیري پایان ندارد بلکه داراي مراحلی است و ارزشیابی در طول می

اي به ویژه شناسایی مشکالت درضمن بازخوردهاي دورهیادگیري و بازخوردي است.
شود. میتوجهوندادها در خالل اجراي برنامه رو نقص 

����×��×������×������×��������×������×����
هاي ارزشیابی جهت سنجش پیشرفت تحصیلی وشایستگی از انواع روشاستفاده ٌ

اي و عمومی در کار واقعی.هاي حرفه
کسب استاندارد ةاي به عنوان مالك گذر از دوراستفاده از مدارك صالحیت حرفهٍ

اي وعمومی در رشته .شایستگی حرفه
هاي عمومی و ارزشیابی متنوع و مستمر براي سنجش میزان یادگیري شایستگیَ

در رشته.ايحرفه
هاي کسب شده هاي ارزیابی به منظور سنجش شایستگیبرگهاستفاده از نمونُ

توسط هنرجو.
هاي هنرجویان.ارزشیابی منصفانه و بر مبناي اندوختهِ
قبل از انجام ارزشیابی.فراهم نمودن شرایط مناسب کارگاهیّ
اجراي بخشی از فرآیند ارزشیابی در بستر کار گروهی و با همکاري اعضاي گروه .ْ
 ارزشیابی مداوم و مستمر پیشرفت تحصیلی حین انجام کار به عنوان بخشی از

فرایند یادگیري.

�������������×���
ٌ×��������×����×������

حرفه اي باید شایستگی انجام کار -هاي تحصیلیارزشیابی در دروس رشته 
مبتنی بر استاندارد عملکرد را سنجش نماید. این شایستگی ترکیبی از عناصر 

ٌ ّ Grading Scale
ٌ ْ Evaluation Results Oriented
ٌ  Process Evaluation
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تانداردهاي حرفه اي و شرایط ارائۀبه استوجهی است . با درسی ملّۀگانه در برنامپنج
د . آموزش ها شایستگی هاي مورد ارزیابی به صورت هاي گوناگون خواهند بو

با ارزشیابی ممکن است عالوه بر ارزشیابی مهارت ها و شایستگی هایی که مستقیماً
کند که به میگیري هاي دیگري را نیز اندازهفرد در ارتباط هستند، مهارتۀحرف
ند از سواد حساب ، اگویند .این مهارت ها عبارتمی"هاي محوريمهارت"ها آن

اجتماعی و شهروندي ، مهارت هاي عام مهارت هاي زندگی شامل مهارت هاي 
فرد، مهارت هاي مدیریت و اطات و تصمیم سازي و بر اساس حرفۀکاریابی مانند ارتب

ارزشیابی به صورت کل نگر می باشد به طوري که به همین دلیل،کار آفرینی . 
قرار خواهد گرفت .توجهدر تحلیل کارها مورد فنّیو غیر فنّیشایستگی هاي 

ٍ�������×���×����×�×����×�����
دوم ةبه اینکه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دورتوجهبا

هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، ومتوسط مبتنی بر شایستگی است 
دروس به طرّاحییادگیري و کسب توانایی انجام کار در شغل و حرفه است ، لذا 

ه هر درس شامل چند پودمان و هر پودمان یک یا چند واحد گونه اي انجام شده ک
هاي یادگیري( تکالیف کاري) را در برگیرد . در این رویکرد هنرجویان در فرآیند 

هر ةیادگیري باید در انجام آن ها شایستگی الزم را کسب نمایند . حداکثر نمر
ارزشیابی دهی ان شامل دو بخشنمره است و نمره4پودمان و واحد یادگیري 

نمره) است . هنرجویان براي کسب 3نمره) و نتیجه اي پایانی(1فرایندي مستمر(
را از ارزشیابی پایانی کسب نموده تا 2شایستگی در واحد یادگیري بایستی حداقل 

در آن واحد یادگیري شایستگی الزم را کسب نمایند . حداقل یک بار امکان جبران 
هر درس ةیري براي هنرجویان وجود دارد . نمربراي کسب شایستگی واحدهاي یادگ

از میانگین نمرات پودمان (که هرپودمان میانگین نمرات یک یا چند واحد یادگیري 
است)تشکیل می گردد .

در ارزشیابی مستمر ارزشیاب(هنرآموز) می تواند بر اساس ارزشیابی مراحل انجام 
ادگیري نمره دهی نماید. ی–به فرآیند یاددهی توجهکار در کتاب درسی و با 

ارزشیابی پایانی بر اساس نمون برگ بیان شده در کتاب درسی انجام می شود.در 
اتتوجه، ایمنی و بهداشت و فنّی، غیرفنّیسنجش واحد یادگیري شایستگی 

زیست محیطی همزمان مورد سنجش قرار می گیرند .
حل بسیار مهم و حیاتی در انجام تکلیف کاري یا واحدهاي یادگیري برخی از مرا

) فنّیشایستگی هاي غیر دیگرایمنی و بهداشت و نکات اخالقی، (از جمله رعایت 
را اخذ نمایند ، در غیر 2ةنمر،هستند.  بنابر این براي قبولی بایستی در آن مرحله

هر واحد ة نمراین صورت هنرجو در آن واحد یادگیري شایستگی را کسب نمی کند.
و ایمنی و فنّیشایستگی هاي غیر میانگین نمرات مراحل کاریادگیري نیز از

درصد نمره از ارزشیابی را به 2بهداشت حاصل می گردد.هنر آموزان می توانند تا 
خود ارزیابی توسط هنرجویان اختصاص دهند.



28

������؛���×���

متوسطه دوم ، ةدرس دور6درس از 3همچنین هنرجویان بعد از گذراندن
می توانند رصالحیت حرفه اي ملی را دارند و2سطح ۀشایستگی دریافت گواهینام

به شرط موفقیت در آن از این امتیاز براي ورود به بازارکار استفاده کنند. هنرجویان 
سال و کسب شایستگی در تمام واحد هاي 3بعد از گذراندن موفقیت آمیز 

ته درس) عالوه بر دریافت دیپلم در رش6پودمان،30واحد شایستگی،60شاستگی(
حرفه اي از وزارت آموزش و پرورش، به شرط موفقیت در آزمون صالحیت -تحصیلی

صالحیت حرفه اي نائل آیند که ارزش 2حرفه اي ملی به دریافت گواهینامه سطح 
ورود به بازار کار را دارد و معادل کمک تکنسین حرفه اي در همان رشته تلقی می 

ي در هر شایستگی (مراحل) توسط شود. ارزشیابی عملکرد براي اصالح یادگیر
می شود.دارينگهکار ۀهاي مربوط به عنوان پوشارزشیاب انجام و در نمون برگ

���������×�������×���������×��
������×����

صنایع دستی با گرایش ۀهنرآموز باید حداقل داراي مدرك کارشناسی در رشت
بافت و "ها فرش با گرایش صیلی آنفرش باشد . همچنین هنرآموزانی که رشته تح

می باشد و داراي مدرك سطح کارشناسی و باالتر باشند می توانند در این "مرمت 
تحصیلی مشغول تدریس شوند .ۀرشت

����×�������
اي فرش، بافت انواع گلیم، کشی دستی و رایانههاي تخصصی: نقشهگذراندن دوره-

کشی و بافت قالی،پرداخت و سرویس کاري ، چلّهبافت انواع جاجیم، بافت زیلو، 
بندي فرش براي هنر آموز الزامی است .تبلیغ و یازاریابی فرش، استاندارد بسته

هاي تدریس، بهداشت و ایمنی کارگاه، هاي ضمن خدمت روشگذراندن دوره-
هاي حرفه آموزي نیز ضروري است .اي و مهارتاخالق حرفه

���������
فنّیهاي تربیت دبیر کار مرتبط یا فارغ التحصیل رشتهۀسال سابق4قل داشتن حدا
الزامی است.

�����×������×������������×����
اي وتخصصی.هاي حرفهآموزش مدیران و هنر آموزان جهت دستیابی به شایستگیٌ
تخصیص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن کارگاه و تجهیزات.ٍ
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ایجاد کارگاه صنایع دستی بر اساس استاندارد فضاي کارگاه آموزشی صنایع َ
دستی.

تجهیز کارگاه صنایع دستی متناسب با استاندارد کارگاه آموزشی صنایع دستی.ُ
ق اهداف رشته هاي وزارت آموزش و پرورش جهت تحقّمشارکت دیگر بخشِ

صنایع دستی.
مختلف(انواع گلیم، جاجیم، زیلو و قالی).هاي فرشۀنمونداشتنّ
هنرجو.16حضور یک هنرآموز و یک استادکار به ازاي هر ْ

���������××�������×��×�����×������
سال15حداقل سن: 

میزان تحصیالت: اتمام پایۀ دهم
سالم، پاها کامالً سالم، ها کامالًسالم(عدم کوررنگی، دستوضعیت جسمانی: کامالً

دم حساسیت به مواد شیمیایی، قدرت بدنی کافی، هماهنگی اعضاي حرکتی، ع
توانایی دیدن اشیاء در دور و نزدیک) وپذیري بدنانعطاف

علوم پایه(ریاضی)–ها: استعداد هنري و عالقه به صنایع دستی(فرش) سایر ویژگی

×���××������×����×�����×�����"��������×�����×����×�×���"
�������×���×�����×����×���×����×������

افزار دانش آموز ، راهنماي هنرآموز ، کتاب درسی ، کتاب همراه هنرجو ، نرم
کتاب مرجع و معرفی سایت .فیلم راهنماي هنرآموز ، کتاب کار ، پوستر ،
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برخی از این اجزاء وجود دارند "کشی و بافت انواع گلیم چلّه"در کتاب درسی 
که به ترتیب به شرح جدول زیر است:

����×������×�����×�����

����×����

(کار کالسی) همراه با تصاویر، عملیآموزش مربوطه به شکل پروژه و کارهاي ،در این 
جداول و اینفوگرافی آورده شده است. در هر مرحله که نیاز دارد و ضروري است به  

ایمنی و اصول کار اشاره شده است . کار غیر کالسی، پرسش و تحقیق نیز در نکات
جاهایی از کتاب گنجاده شده است.

قرار داده توجهرا مورد فنّیو غیرفنّیهاي تنیده شایستگیدر همیبه شکلمحتوا
است. براساس اهداف کلی درس پروردگار عالم به عنوان خالق و صانع معرفی شده و 

شده است .طرّاحیاهاي واقعی زندگی در محتوموقعیت

×�����×����
�����

-بندي آنها، جدول رنگهاي مناطق و طبقههاي محاسباتی، نقشهاستانداردها، فرمول

هاي شاغلین و.... در این کتاب آمده است. بندي خاص مناطق مشاغل مرتبط و ویژگی
مطالعاتی داخل کتاب درسی هاي پژوهشی و براي پاسخ به برخی فعالیتهمچنین

هاي مختلف معرفی المللی و ملّی در فصلهاي معتبر بینهاي مرجع و سایتکتاب
اند.شده

×����
×�������
����

در این کتاب، روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد 
. همچنین استمصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات ایمنی و بهداشتی آورده شده 

هاي . پاسخ پرسشتر آمده استآموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی به طور کامل
هاي تحصیلی مرتبط با پودمان، کتاب، معرفی مشاغل مرتبط با پودمان، معرفی رشته

هاي نیمه تجویزي و غیرتجویزي، رویکرد منابع علمی مرتبط با پودمان، پروژه
هاي غیر کالسی نیز دهی و شرح فعالیتروش نمرهارزشیابی، روش ارزشیابی و

گنجانده شده است. مشکالتی که هنرآموز در تدریس ممکن است با آن روبرو شود و 
المللی و ملّی نیز در هاي معتبر بینهاي پیشنهادي آورده شده است. سایتراه حل

اند.هاي مختلف معرفی شدهفصل
این درس کتاب کار ندارد .����×���

�����
هاي مختلف کتاب که در این جزء، نکات ایمنی و تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخش

.را بر دیوار کارگاه نصب کرد، آورده شده استتوان آنمی
این درس به صورت خاص کتاب مرجع ندارد.����×����

����
و راهنماي المللی و ملّی در صورت نیاز در کتاب همراه هنرجوهاي معتبر بینسایت
اند.معرفی شدهمعلم
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داراي پنج فصل و پودمان است که به "کشی و بافت انواع گلیم چلّه"کتاب 

کشی و کوجی بندي ، بافت گلیم ساده ، بافت گلیم سوزنی چلّهاز : اندعبارتترتیب 
، بافت گلیم الدي و بافت گلیم ورنی . 
داراي دو واحد "کشی و کوجی بندي چلّه"فصل اول این کتاب درسی با نام 

کشی و کوجی بندي است . در این فصل هنرجویان پس از آشنایی با چلّهیادگیري 
هاي با راهنمایی هنرآموزان در گروه، ابزار و تجهیزات و  چگونگی آماده سازي دار

،د .  با چسباندن کاغذ بر رو و زیر دارکشی و کوجی بندي می پردازنچلّهدونفره به 
دهید آن را بر اساس نقشه اي که شما هنرآموز گرامی در اختیارشان قرار می

را هر یک از هنرجویان به تنهایی باید انجام بنديسیهۀکنند . محاسببندي میسیه
فنّیهاي غیردهد تا به این کار مسلط شود . الزم است در تمام مراحل کار شایستگی

داشته و به توجهرا نیز مورد و ...پذیريمسئولیتمانند کار تیمی ، مدیریت منابع و 
موقع به کار گیرند . 

ابتدا پس از ،اختصاص دارد که در آن" بافت گلیم ساده "کتاب به فصل دوم
هاي دونفره ) به بافت باز کردن کالف ها و تبدیل  آن به گلوله هاي نخ ( در گروه

بندي می پردازند . این بافت با زنجیره بافی آغاز و سپس به کرباس بافی ، بافت سر
ملیله ساده و ملیله پیچ می رسد . ویژگی خاص گلیم ساده این است که در آن با 

کند .روشهاي مختلفی پود از میان تارها گذر می
چلّۀ، هاي پودگذاري ؛ سراسري ، چاکدار بنابر این در این فصل هنرجویان روش

ق  و نیز بافت شیرازه پیچ معمولی را و پود معلّقالّب، جفت قالّبمشترك ، تک 
ها اهمیت دارد، این روشفنّیآموزند . آنچه عالوه بر یادگیري شایستگی می

زیست اتتوجه،رعایت نکات ایمنیمانند مدیریت مواد ،فنّیشایستگی هاي غیر 
است که بایستی در کارگاه به شکل مستمر یاد آوري و هاي اخالقیو ارزشمحیطی

ابزار و شکل کارگیريبه،د . نصب پوستر ایمنینمورد ارزشیابی فرآیندي قرار گیر
، بر روي دیوار کارگاه ضرورت دارد. این کار سبب صحیح نشستن پشت دار هنگام کار

ایت نکات ایمنی تشان در رعو دقّتوجهآن مستمرّهنرجویان با دیدنشود که می
بیشتر شود .

هاي پودگذاري در بافت گلیم ساده به دلیل اینکه پس از بافت تعداي از روش
شود و کار بافت برایش دشوار تسلط بافنده یا هنرجو بر کار کم می،بافته باال می آید

می گردد . بنابر این در این مرحله مهارت پائین کشی بافته روي دار آموزش داده 
. پس از پایان بافت دوباره یک سربندي مشابه سربندي ابتداي کار انجام می شود

شده و جداسازي گلیم از دار مطابق محتواي کتاب درسی توسط هنرجویان انجام 
می شود .

چلّهاست . در این فصل ابتدا "بافت گلیم سوزنی "کتاب با نام فصل سوم
انجام می شود . سپس یک گلیم طور کامل مانند فصل اول هکشی و کوجی بندي ب

ساده با سربندي و به روش پود سراسري که البته براي ایجاد تنوع می توان با راه
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سانتی متر ) باشد ، بافته می شود . سپس مانند فصل 5هاي رنگی ( به پهناي هرا
یک از دار جدا می شود . 

ال داده و در نهایت به هاي گلیم انتقطرح آماده شده را با مداد رنگی بر روي راه
ها نیز روش پود پیچی نقش را با سوزن و انگشتانه بر روي آن می دوزند . داخل نقش

هاي رنگی دیگري نیز به همین روش پر می شود . در بافت این گلیم نیز رعایت با نخ
زیست محیطی (مانند گردآوري بریده اتتوجه، ایمنی و فنّیشایستگی هاي غیر

در کیسه اي پارچه اي یا ظرفی چلّهمه هاي رنگی و یا نخ هاي هاي کوتاه خا
قرار گیرد . توجهمناسب) الزم مورد 

تعلق دارد . براي این بافت نیز ابتدا "بافت گلیم الدي "فصل چهارم کتاب به 
،کار گلیمۀکشی ، کوجی بندي و سربندي انجام می شود . سپس براي حاشیچلّه

ه شده و متن کار به روش بافت گلیم الدي است . در بافت حصیري آموزش داد
این گلیم که ،حصیري نیز بافته می شود . پس از پایان بافت کارةشیراز،هنگام بافت

سربندي پایانی است مانند فصل قبل از دار جدا شده و ریشه ها را گره می زنند . 
آماده سازي دار ، نام دارد . در این فصل نیز با" بافت گلیم ورنی"فصل پنجم 

کشی ، کوجی بندي و سربندي انجام شده و بافت گلیم به روش چلّه، بنديسیه
جناقی آموزش داده ةشیراز،ورنی آموزش داده می شود . هنگام بافت این گلیم

هنرجو با فرا گرفتن انواع پود شود و سربندي آن نیز از نوع تلفیقی است . یعنیمی
است تا چند آزاد،گذشته  ) در سربندي آخرین فصل خودهايگذاري ها ( در فصل

در بافت استفاده کند . سپس بافت گلیم ورنی را انجام می خالّقیترا با هانوع از آن
سربندي پایانی را نیز همانند سربندي اولیه بافته و  جداسازي گلیم از ،دهد . در آخر

دار را انجام می دهد .

����×�����×��×���×����× ×����
براي هر گلیم یک نقشه توسط هنر آموز گرامی و متناسب با روش پود گذاري آن ٌ

تهیه و در اختیار هنرجویان قرار گیرد .
سانتی متر در نظر گرفته شود.25در 20یک چنته ةبافت هر گلیم به اندازةاندازٍ
( براي مثال حتی هر گلیم ( فصل ) مطابق کتاب درسی متفاوت باشد .ةشیرازَ

پیچ ساده یک رنگ در یک گلیم به کار می رود در دیگري دو رنگ باشد)ةاگر شیراز
سربندي ها نیز در بافت هر گلیم با یکدیگر تفاوت داشته باشند .ُ
ل کتاب را حل کنند و براي مهارت پیدا کردن یاز هنرجویان خواسته شود تا مساِ

کنید .طرّاحیبرایشان دیگر مشابه ۀآنان چند مسئل
سانتی متر 4براي بافت گلیم ساده در فصل اول بهتر است هر تکنیک تا ارتفاع ّ

بافته شود .
شده در این کتاب طرّاحیارزشیابی فرآیندي و در هرجلسه بر اساس جدول ْ

توسط هنر آموز گرامی انجام شده و بخش مربوط به هنرجو نیز با نظر خواهی از او ( 
خود ارزیابی ) در قسمت مشخص شده ثبت می شود .
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 ������×���×�����
.پوستر-

����×�������×�����:

زي دار با استفاده از آچار و متر.تشریح روش تنظیم و قرینه سا-
.کنترل و قرینه سازي دار با ابزار مناسب-
.ثیر گذار بر آنبر روي دار و عوامل تأبنديسیهتوضیح لزوم -
.ماژیک یا مدادوسیلهبهدار بنديسیهتشریح  چگونگی -
.روي زیر دار و سر داربنديسیهانجام مراحل -
.توضیح زهوار و لزوم استفاده ازآن-
.تشریح محل قرار گرفتن نخ زهوار-
.انجام مراحل زهواربندي-
.به گلولهچلّهتشریح چگونگی تبدیل کالف نخ -
.چلّهگلوله کردن نخ -
.بنديسیهبات تشریح چگونگی محاس-
.بنديسیهحل مسائل -
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×�����×����×�������×���×������
������������

.توضیح تنظیم دار به صورت اجرایی-
.پرسش و پاسخ-
.بر روي داربنديسیهتوضیح -
.نمایش عکس یا اسالید-
.بر روي داربنديسیهاجراي -
.توضیح زهوار-
.اجراي عمل بستن نخ زهوار به دار -
.چلّهنخ ۀآماده سازي گلول-

.مشاهده-
.یاداشت برداري-
.پرسش و پاسخ-
.تقلید و تکرار-
.حل مسئله-

 ������×�×�����
�����

نگردد.احتیاط در هنگام تنظیم دارهاي کوچک که دار بر روي کنترل کننده بر 
پیچ زوایاي پیچ دقیق ةآچار فرانسه با اندازۀدهان،براي جلوگیري از گرد شدن

تنظیم شود.
بود.در دارهاي بزرگ هنگام تنظیم سر دار الزم است مراقب سقوط از باالي دار 
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����×���� ×����×����×���

��������×��������×����×���×���؟×���×��×������×��×�����×����×��×��×����×����×���
���×��×�������×�����×�����×���×������×�×����×���×������×��×�������×��×��×��
��������

به تعدد و فاصله مشخص و منظّمطور دار بههاي چله دور سردار و زیراندن نخگذر
گویند.کشی میها، قراردادن هاف و مهار و بستن کوچی را چلهتنظیم کشش چله

�����×����×���×�����×�×���×�����×����×��×�����×��

) بیش از حد چلّهدار نباید از ابعاد فرش یا گلیم بزرگ تر باشد. چون مواد اولیه (
براي مراحل تر باشد زیراد فرش یا گلیم کوچکو نباید از ابعانیاز مصرف می شود 

مختلف بافت، باال کشیدن و پایین کشیدن بافته و جا به جایی دست، کار دچار 
مشکل می شود.

�������×����×���×����×���×�����××��×������×���×������×��������×���×����
�����

اگر دار کوچک و باریک تر از زیراباید میزان تحمل بافته را داشته باشد، ،دار
این دارد ودار وجودبافته باشد میزان تحمل بافته را نداشته و امکان کج شدگی 

باعث ایجاد قوس در زیر دار و سر دار می شود.شدگیکج

��������×��×����×����×��×��×���×��×�×���×���×���×���×���

ها در چلّهجلوگیري از فرو رفتن ،براي از بین بردن لغزندگی زیر دار و روي دار
روي آن و تمیز ماندن زیر دار و بنديسیهبدنه دار( چوبی ) ، عالمت گذاري و 

سردار( خط خطی شدن ).

×�����×��×�����ٌ ���×��×��×���������������“×�����×���������×�����×”��×ٌهللا×ِ،
����××�×���×���×����×��×���×�����×�����×����×�����×��×���×��×��×������×����؟

×������

����

���×����

�����

����
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این ۀگلیم به سه نوع تقسیم می شود . درشت ، متوسط و ریز که همشماررج
درشت در شماررجد . در نسانتی متر محاسبه می شو10در گلیم بر اساس شماررج

عدد 90ریز شماررجو در 60متوسط شماررجدر ،چلّهنخ 30سانتی متر 10هر 
به طور معمول وجود دارد . عرض این گلیم یک متر و طول آن یک و نیم متر چلّه

وجود دارد که در ده ضرب چلّه60است . بنابر این در هر ده سانتی متر عرض آن 
( اگر براي هر طرف یک4ۀمی شود . این عدد را به اضاف600کرده و حاصل آن 

یا 604) یعنی .در نظر گرفته شودچلّه براي شیرازهاگر دوجفت،8و یا چلّهجفت 
دستبههاي آن نیز از فرمول زیر براي بافت این گلیم نیاز است . تعداد رجچلّه608

می آید :

×����×���×����×��×����×���×����×�������×���×�����
ٌهللا��×���������������×����×���× ً×�����×���×����×��×��×��×�����×

اسـت  15آن در طول بنديسیهچون طول گلیم یک و نیم متر است پس تعداد 
کـه مسـاوي بـا تعـداد رج هـا در ایـن گلـیم        ،150مـی شـود  که ضربدر ده حاصل

رج براي بافت این گلیم نیاز است .150(پیچشی) است . یعنی 

×��×��×�����×�����×�����×����ّ�×��×�������×��×��×�����×���ٌ ً���×�����
��ّ ً ���×����×�����×���×؟×��×���×����×��×����×�����×��×��××�����×؟×��×���×���

ٌ×��������×�����×��××����×���×�����������×�����×���×���×����

عرض گلیم=2�100=200

بندي در عرضهاي سیه= تعداد واحد= 20تعداد سیه بندي این گلیم 

20×  60= 012مورد نیاز این گلیم  ۀچلّ+ تعداد 8
چلّه= تعداد بنديسیهتعداد واحدهاي × شماررج

ٍ×��×�����×����×��×����×���×��×����×��×���������ّ ً×����×�����×�����
×�����×��×��×���������×���×�����×���×���×����

3×2متري= 6قالی 
28,5=7÷200

����×�

عرض گلیم
10
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49=7×7پسگره زده شده7ال گفته شده در هر سانتیمتر ؤچون در س
باف)(ترکی

چلّهتعداد 98= 2×49
چلّهتعداد 2793=28,5×98

َ������×��×������×���×��×�����×��×���×��×�����×���×���×����×��
×���×������×��×�������×�×����������×�×����×����×���×��×��×��

��������
کشی بر روي دار بسته می شود که به آن ها نخ زهوار چلّهدو نخ پیش از شروع 

گفته می شود . نخ پایینی به جاي قرار دادن تسمه یا مهار و نخ باالیی براي قرار 
چلّهدادن هاف به کار می رود . استفاده از این نخ ها براي این است که در هنگام 

ها مشخص شده و ضرب ایجاد شود .چلّهکشی زیر و روي 

��������
از آنجایی که در رویکرد جدید، آموزش شایستگی محور است بنابراین در هر 

شده است که شامل انواع طرّاحیدرسی یک فرم ارزشیابی فرایندي ۀجلس
زیست محیطی و شاخص اتتوجه، ایمنی و بهداشت،فنّیغیر ،فنّیهاي شایستگی

هاي کار است. همچنین در مقابل هر یک از آنها یک ردیف براي خود ارزیابی هنرجو 
قرار داده شده است.

برگ ارزشیابی هساعته فرم مشابهی مانند نمون8ۀهنر آموزان گرامی در هر جلس
ن آیک را در کرده و فرایند کار هرطرّاحیمده است براي هر هنرجو آکه در ادامه 

ثبت نمایند. نظر هنرجو را نیز در همان فرایند در قسمت مربوطه تکمیل کرده و 
نها قرار دهند. وجود آسپس این برگه ها را در کار پوشه اي جداگانه به نام هریک از 

ارزشیابی فرایندي روند پیشرفت تحصیلی هنرجویان را به خوبی بیان می ۀپوشکار
به هنرستان،گزارش روشنی را برایشان فراهم سازد.اولیاۀکند و می تواند در مراجع

ن پودمان آشده که کلّطرّاحیارزشیابی ۀدر پایان هر پودمان (یا فصل) نیز برگ
ن را پوشش داده و مورد سنجش قرار می دهد.آمراحل کار ۀ و هم
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چار و ...آتنظیم و قرینه سازي دار با ستفاده از -

.بر روي داربنديسیه-

.زهوار بندي-

.چلّهگلوله کردن کالف -

��
�×�
�

�×�
��

�

.رعایت اصول درست تنظیم دار-

.چلّهو تعدادبنديسیهصحیح ۀمحاسب-

.پایین و باالي دار با نقشهبنديسیهمطابقت -
قرارگیري درست نخ زهوارها بر روي راست-

.هارو

�����
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.(کوجی بندي)پوستر-
.(زنجیره بافی)پوستر -

����×�������×�����:
.ها با محکم کردن پیچ هاي تنظیم دارچلّهکشی و تنظیم نهایی کشش چلّهانجام -
.رعایت بهداشت فردي و نکات ایمنی هنگام استفاده از ابزار و تجهیزات-
.ابزار و تجهیزاتکارگیريبهدر خالّقیت-
.ه جاي نخ زهوار روي زیر دارها بچلّهکاربرد چوب مهار در بین -
.ها به جاي نخ زهوار باالییچلّهکاربرد چوب هاف بین -
.قرار دادن چوب هاف و تسمه در جاي خود-
.نکشی روي دار با فواصل معیچلّهانجام -
آن برروي ازدلیل کاربرد چوب کوجی بر روي دارهاي فارسی و عدم استفاده-

.دارهاي ترکی باف
.میخۀوسیلهبستن آن به دو سر کوجی بةکاربرد نخ اتصال کوجی و نحو-
.چلّهقرار دادن زیر سري هاي دو سر کوجی به راست روهاي دار با استفاده از نخ -
با نخ کوجی بندي.بر روي چوب کوجیچلّهصال بین نخ هاي اتّ-
.ها و چوب کوجیچلّهاضافی بین ۀایجاد فاصل-
.یت زیرسازي در ابتداي بافته ها(فرش یا گلیم)اهمتشریح -
قایقی(جناقی)و متداخل(گندمی) يزنجیره در ابتداي بافته هابافت-
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×�����×����×�������×���×������

������������
ار و سر دار و از زیر دچلّهپیچاندن نخ ةتوضیح نحو-

.از نخ هاي زهوارچلّهرد کردن 
چلّهخر آن تا آو رعایت چلّهتوضیح مقدار کشش -

کشی 
،کشی به همراه نمایش فیلمچلّهاجراي عملی -

عکس یا اسالید
تشریح چگونگی ها، چلّهاجراي عملی تنظیم نهایی -

.رعایت بهداشت فردي و نکات ایمنی و بهداشتی کار
.کنترل و هدایت، تشریح-
.نمایش فیلمپاورپوینت یا ، پوسترئۀارا-

.مشاهده-
.تقلید و تکرار-
.پرسش و پاسخ-
.شنیدن-
.یاداشت برداري -
.تمرین وممارست-
کردن.ت دقّ-
.ایمنی و بهداشتی کارانجام و رعایت نکات -
سرعت و ءبراي ارتقاخالّقانهروش هاي کارگیريبه-

.در مراحل کارکیفیت

×����×�����×���×��������×������×�����

www.torreh.net www.irancarpet.com www.carpetour.net
http://icsa.ir http://goljaam.icsa.ir
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»تبدیل نخ دوك به کالف تخت کوچک«
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»کوچکگلولهتبدیل نخ دوك به «
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سانتی متر5معموالً

×�����×������������×���×������×�×���×������������×��×����×����×����×���
�����×�����×���×��×��×����×�×����×���×������×��×����×��×����

گلوله دیگري را آماده کرده و دو سر نخ را به هم گره زده ( از محل ادامه نخ) و 
پشت کار ، سمتی که  درکه گره کنیممیمحل گره این دو نخ را طوري تنظیم 

قرار گیرد.عملیات بافت صورت نمی گیرد

×�����×����×��������×���×�����������×��×����×�����×���×���×����×��×��
����

مناسب انجام شود و متناسب با آن هابقیۀ چلّهدقیق وچلّهاگر کشش اولین نخ 
ها از کشش یکسان برخوردار خواهند شد. چلّهدر نهایت تمامی ،دنکشش تنظیم شو

رت گیرد به این کشی توسط دو نفر صوچلّهبراي انجام دقیق این کار بهتر است 
در پایین کار نخ را محکم با انگشت شصت چلّهروش که نفر اول پس از کشیدن نخ 

باشد و چلّهپس از تنظیم کشش ،ثابت نگه می دارد و مراقب بهم نخوردن کشش 
نفر اول وباالي دار به زیر دار آن راسپس نفر دوم پس از گرفتن نخ در باالي دار، 

مسئولیت.(نفر اول در پایین دار پیدا کندتا انتهاي کار ادامه انتقال دهد، و این روند
).کشش و تنظیم آن را به عهده دارد

×���×�������×�����×��×����������×��×������×�����×������×����×����×��×�
؟����×��×����×��×����×���×����×�×����×��×������

چلّهشود و چون در طی طول مدت بافت میچلّهتیز تسمه باعث بریدن نخ لبۀ
(فشار زیاد هاآنها در حالت کشش قرار دارند و با کوبیدن دفتین امکان پاره شدن 

د) وجود دارد.ها در زیر دار وارد می شوچلّهبه پایین 

�����×����×�×������×����×�×���×����×����×���×���×���×��×��

×�����

���×�×�����

×����

×����

×����



46

�����×������؛���×���×

ها بر اثر فشار وارده در طی مراحل بافت وچلّهبراي جلوگیري از بریده شدن 
م هها بهچلّهنظم ،در صورت ناصاف بودن و یا کجی در لبه هاي مهارهمچنین

.کجی ایجاد می شود،و در ابتداي بافتهریزدمی

طرز صحیح نشستن پشت میز کار

ضربدر بین هاف و گونه اي باشد کههها باید بچلّهششکنترل یکدست بودن ک
.باریک و افقی قرارگیرد و نوسان نداشته باشد،مستقیممهار در یک خط 
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تحلیل استاندارد عملکرد کار-1-8نمونه برگ 

�����×�×�����×�����
������×����×������×�×�����×������

��×����×����×���×����×��������������×�×��×����×�

��������×���×�×�������×�������������×����� ����

����×�� ×����
×���×������×��������

����
�����×���ĹÈ

���×������×���������
����×����×������×��×���×��×���

��×���×�����×�×���
�����×��ً ِ ������������×�������×����

���×��ً ِ ً ِ
������×���×���×����������×��������

×���������

؛ٌ ×���×�����×�����
-×�����×��×����×���×��×����×����×����×������× ����ٌِ ً×��ًٌ ؟��������ً

-× ����ٌَ ؟�����ِ
-×�����×��×����×���× �����×�×�����ٌِ ً×��ًٌ ؟����–�����×–���×–��×�����×����×–������×؛����–��������×ً

�����×����×���ـ�����×�����×ـ×�����×�����×ـ××���؛ٍ

؛َ× ���×������×���������×����×���×����
.هاچلّهریزي روي دار و تنظیم کشش چلّهکشی یا چلّه–زهواربندي –تنظیم دار و سیه بندي آن 

؛ُ –اندازه گیري فاصله بین سردار و پائین دار –ها چلّهبررسی دار و آزمایش کشش –مشاهده ��������×��������
.ها براساس سیه بنديچلّهشمارش –اندازه گیري سیه بندي –گیري تقریبی بین نخ هاي زهوار اندازه

؛ِ .مداد–قیچی –ماژیک -متر–نخ زهواربندي –چلّهنخ –دار قالی �����×�×�������×����×����×�����×���

؛ّ ������×����×�����×��×����×���ـ����
0506کوجی بندي         



48

�����×������؛���×���×

ارزشیابی کار–1-9نمونه برگ 

��������×���×�×��������������������×����� ����

����×�� ×����
������×������
����×���

�����×���ÒÍ
���×������×���������

کشی بر دار یا دستگاه بافت فرش و چلّه
تنظیم کشش آن ×�����×��ً ِ××������������×������ـ����×����

���×��ً ِ ً ِ
������×���×���×����������×��������

���×���×��

�������×��×���
������×�����

×��������×�����������”
�����×����×�×؟؟؟“

����×�����
���������×”����×��ـ�����ـ����×

“���
����

ٌ

تنظیم دار و 
سیه بندي
(براساس 

منطقه)

آچار –متر –ابزار: دار 
–مداد –ماژیک –

دقیقه30زمان 
مکان : کارگاه بافت

به راتنظیم دار و سیه بندي آن-
دهد.انجام میدقت

دار تنظیم شده و سیه بندي -
قابل قبولی انجام می دهد.

راتنظیم دار و سیه بندي آن-
انجام می دهد.ناقص

%3100.سیه بندي هاۀاندازه گیري زوایاي دار و فاصل-
%70تا2.سیه بندي هاۀفاصلاندازه گیري زوایاي دار و -

%70زیر1.سیه بندي هاۀاندازه گیري زوایاي دار و فاصل-

زهوار بنديٍ

–نخ زهوار –ابزار: دار 
.متر–قیچی 

دقیقه15زمان 

مکان: کارگاه بافت

در جاي مناسب می را زهوارها - 
بندد.

کم یا زیادتر را با فاصلۀزهوارها -
از حد معمول می بندد.

خیلی کم یا را با فاصلۀزهوار ها 
خیلی زیاد و در جاي نامناسب 

می بندد.

%3100.بین زهوارهاۀمشاهده و اندازه گیري فاصل-

%70تا2.بین زهوارهاۀ مشاهده و اندازه گیري فاصل-

%70زیر1.بین زهوارهاۀمشاهده و اندازه گیري فاصل-

َ

کشی یا چلّه
ریزي چلّه(

براي فارسی 
باف) و تنظیم 

هاچلّهکشش 

قیچی –چلّهنخ –ابزار: دار 
متر–آچار –

دقیقه90زمان : 
مکان: کارگاه بافت

صحیح با کشش راکشیچلّه
مناسب انجام می دهد.

براساس سیه بندي راکشیچلّه
صحیح انجام می دهد

کشی و سیه بندي و کششچلّه
به صورت ناقص انجام می دهد.را

زیر.ها نسبت به سیه بنديچلّهشمارش ومشاهده -
%3100.هاچلّهبررسی کشش –ها چلّهروي و

زیر -ها نسبت به سیه بنديچلّهشمارش ومشاهده -
%70تا 2.هاچلّهبررسی کشش –ها چلّهروي و 

زیر . ها نسبت به سیه بنديچلّهشمارش ومشاهده -
%70زیر1هاچلّهبررسی کشش –ها چلّهروي و 

ُ

ِ

شایستگی هاي غیر فنّی , ایمنی, 
بهداشت, توجهات زیست محیطی و 

نگرش

پذیريمسئولیت
نقش در تیم

×���×��������“���×�����×�������”
�بله

�خیر
معیار شایستگی انجام کار  :

از تمام مراحل70ةاز تمام مراحل                کسب حاقل نمر2ةکسب حداقل نمر
زیست محیطی و نگرش اتتوجه, ایمنی, بهداشت , فنّیاز بخش شایستگی هاي غیر 2ةکسب حداقل نمر

از مراحل کار2حداقل میانگین کسب 

�����×�×�����×�����
������×����×������×�×�����×������

�������×�×��×����×�×���×����×���×����×�����×����
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تحلیل استاندارد عملکرد کار-1-8نمونه برگ 

�����×�×�����×�����
������×����×������×�×�����×������

×����×���×����×�����×���������������×�×��×����×�

��������×���×�×�������×�������������×����� ����

×����×�� ×����
×������×��������

����×���
�����×���ĹÈ

���×������×���������
×�×���×�×����×����×����

×�����×�×��������×��×��
�������×�×����

×�����×��ً ِ ������������×�������×����

���×��ً ِ ً ِ
�������××�����������×��������

×���������

؛ٌ ×���×�����×�����
-����×���×����×������×�����×�����××��×����×����×������×��×�ٌِ ً×‹ًٌ ؟��������×ً
-×��×����×�×�����× ؟�×��������×�×���×���×���×���������×
-×�����×��×�����×����×����×���× ×�����ٌ ِ ًٌهللاً ؟�×��×����×����×�×��×���×�×����×�×��×������������������×�×��×ً

�����×��������×ـ××����×���ـ�����×�����×ـ×�����؛ٍ

؛×َ ���×������×���������×����×���×����
؟�������–��×�×����×����×��������×����×����×�×���×���×

؛ُ ��������×��������
ها ، بستن کوجی به طور دقیق ، گلیم باف یا زنجیره سازي و همچنین یکنواختی زیرسازيچلّهمشاهده و بررسی دار ، زیر و رو شدن 

؛ِ ���×�����×����×����×�������×�×�����
بافت ، سیخ پودکشیقالّبنخهاي کوجی بندي ، پود ، خامه ، زنجیره بافی ، دفتین ، چاقو یا –دار 

؛ّ ������×����×�����×��×����×���ـ����
0505کشی روي دار چلّه
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�����×������؛���×���×

ارزشیابی کار–1-9برگ هوننم

��������×���×�×�������×�������������×���������

����×�� ×����
���������×������

����
�����×���ÒÍ

���×������×���������

کشی بر دار یا دستگاه بافت فرش و چلّه
تنظیم کشش آن ×�����×��ً ِ××������������×������ـ����×����

���×��ً ِ ً ِ
�������××�����������×��������

���×���×��

�������×��×���
������×�����

×��������×�����������”
�����×����×�×؟؟؟“

����×�����
���������×”����×��ـ�����ـ����×

“���
����

ٌ
قرار دادن مهار و 
چوب هاف بین 

هاچلّه

کشی شدهچلّهدار -
چوب هاف-
سیخ پودکشی -
کارگاه بافت فرش-

دقیقه15

مهار و هاف را به طور دقیق از بین -
ها عبور داده استچلّه

جابجا روي هاف چلّهیک یا دو -
قرار گرفته اند

از روي هاف عبور چلّهبیش از سه -
داده است

3100هاچلّهمشاهده و بررسی قرار گیري زیر و روي 
%

70تا2//           //          //          //         //         //
%

زیر1//           //          //          //         //         //
70%

ٍ
بستن نخ اتصال 

به کوجی و 
بستن کوجی به 

دار

کشی شده چلّهدار -
چوب کوجی-
نخ مناسب-
میخ و چکش-
زیر سري -
کارگاه بافت فرش-

دقیقه15

کوجی در اتصال زیرسري ها و -
جاي مناسب خود روي دار

حدودا کوجی ها و زیرسري ها در -
جاي خود بسته شده اند

کوجی ها و زیرسري ها در جاي -
اشتباه بسته شده اند

3100مشاهده و بررسی قرارگیري زیرسري ها و کوجی
%

70تا2//           //          //          //         //         //
%

زیر1//           //          //          //         //         //
70%

چلّهاتصال نخ هاي َ
روي کوجی

کشی شده چلّهدار -
چوب کوجی-
نخ کوجی بندي -
کارگاه بافت فرش-

دقیقه60

به چلّهبستن دقیق نخ هاي -
کوجی

به چلّهبستن حدودي نخ هاي -
کوجی

را به کوي چلّهنمی تواند نخ هاي -
ببند

3100چلّهمشاهده و بررسی کوجی و نخ هاي 
%

تا 2//           //          //          //         //         //
70%

زیر1//           //          //          //         //         //
70%

زیرسازيُ

کشی شده چلّهدار -
نخ پود-
نخ زنجیره-
دفتین-
بافتقالّبچاقو یا -
سیخ پودکشی -
خامه رنگی -
کارگاه بافت فرش                               -

دقیقه45

.زیرسازي دقیق انجام شده است-
زیرسازي نسبتا دقیق انجام شده -

.است
زیرسازي نامناسب انجام شده -

.است

3باف و طراز زیرسازيمشاهده و بررسی زنجیره ، گلیم 

//         //         //          //          //           //2

//         //         //          //          //           //1

ِ

, ایمنی, فنّیشایستگی هاي غیر 
زیست محیطی و توجهاتبهداشت, 

نگرش

پذیريمسئولیت
نقش در تیم

“���×�����×�������”×���×��������
�بله

�خیر
معیار شایستگی انجام کار  :

از تمام مراحل70ةاز تمام مراحل                کسب حاقل نمر2کسب حداقل نمره 
زیست محیطی و نگرش اتتوجه, ایمنی, بهداشت , فنّیاز بخش شایستگی هاي غیر 2کسب حداقل نمره 

.از مراحل کار2کسب حداقل میانگین 

�����×�×�����×�����
������×����×������×�×�����×������

�������×�×��×����×�×���×����×���×����×�����×����
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×�������������×���

������������×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

یر 
ي غ

 ها
گی

ست
شای

نّی
ف ت ، 

داش
و به

ی 
یمن

ا جه
تو

ات
طی

حی
ت م

یس
ز

.پذیريمسئولیت-
.تیمنقش در-

��
��×�
�

�×�
��
�
��

�

���
×��
���

�

��×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

.هوارزکشی به دار و رد کردن ان از نخ هاي چلّهبستن نخ -

.کشی بر روي دار با رعایت فاصلهچلّه-

.ها با محکم کردن پیچ هاي تنظیم دارچلّهتنظیم نهایی کشش -

.ها به جاي نخ زهوار چلّهقرار دادن  چوب مهار در بین -

ها به جاي نخ زهوار چلّهقرار دادن چوب هاف بین -
.باالیی

.نصب چوب کوجی بر روي دار-

دار با قرار دادن زیر سرها دو سر کوجی به راست روهاي -
.استفاده از طناب

.بافت زنجیره در ابتداي بافته -

بافت گلیمک کرباس (بافت ساده)-

بهداشت فردي و نکات ایمنی هنگام استفاده از ابزار و ترعای-
.تجهیزات

���
×��
�×�

��
�

.کشش یکسان در تمامی تارها-
.تارهامنظّمزیر و روي درست و -
کشی ( باال و پایین چلّهفاصله یکسان در تمامی عرض -

.دار)

.قرار دادن هاف و تسمه در محل مناسب خود-

.کوجی بندي دقیق و اصولی-

.بافت درست سربندي ابتداي کار-

.خوابیدن پودها بر روي همدرست دفتین زدن و درست-

�����
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�����×������؛���×���×

���×����

���×�������������×�����×���×�×����×�
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����×�������×����×����”“����×�����×����×�×���
���������

���×����������×����×�������×�×�����

������
×��×����×����

�����

���
×������

����
����
×�����

����×������
���

������×���×�����
.(ساده بافی گلیمک)4پوستر -
.(ایمنی )5پوستر -
.(بافت ملیله)6پوستر-

�����������×�����
.ن در بافته هاآتوضیح سربندي و کاربرد ؛
.توضیح در مورد جنس و محل اجراي سربندي؛
.توضیح در مورد لزوم ایجاد سربندي؛
.به مناطق مختلفتوجهتوضیح در مورد انواع روش هاي سربندي با ؛
.تشریح انواع سربندي(زنجیره،ملیله،دوگره،قایقی وگلیمک)؛
اجراي سربندي ( زنجیره، ملیله، دوگره، قایقی و گلیمک).؛

کشش پود از صورت تدریجی، آرام و یکنواخت نباشد، هاگر نحوه زدن دفتین ب
.تنظیم خارج شده و باعث پایین زدگی و باال زدگی می شود

����×��� ���×���×��×�����×���×����×�����×��×�������×��×������×��×����×����×���
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�����×������؛���×���×

روش صحیح در دست گرفتن دفتین-تصویر

×�����×����×�������×���×������

������������
نمایش کاربرد و محل قرار گرفتن سربندي با فیلم،عکس -

.یا اسالید
.پرسش و پاسخ-
پرسش و پاسخ-
اجزاي سربنديتشریح -
نمایش پوستر ایمنی-
نمایش پوستر بافت ملیله-
نمایش فیلم مراحل بافت سربندي یا اجراي عملی آن-

.فیلم و عکسةمشاهد-
.داشت برداريدیا-
.پرسش و پاسخ-
.تقلید و تکرار-
رعایت ایمنی هنگام دفتین ژان.-
کنترل سربندي بافته شده و رفع -

اشکال آن
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×�������������×���×

�������×�����×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

یر 
ي غ

 ها
گی

ست
شای

نّی
ف

 ،
ت ، 

داش
و به

ی 
یمن

ا
جه

تو
ات

طی
حی

ت م
یس

ز

.مدیریت زمان-
.مدیریت مواد و تجهیزات-

�
�

��×�
��
×�
��
�
���

���
×�
���
�

�

��×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

.سربندي ابتداي کار-
.پودگذاري سراسري-
دفتین زدن.-
.شیرازه پیچی-
.سربندي ابتداي کار-

���
×�
��
×�

�
��

.انتخاب مواد مصرفی مناسب-
.و صافمنظّمبافت زنجیره -
.نحوه صحیح دفتین زدن-
جمع نشدن و کج نشدن گلیمک -

.ابتداي کار
.صاف و یکدست بودن ابتداي کار-
.شیرازه پیچی یکدست و صاف-

����
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�����×������؛���×���×

����×�������×����×����”“����×�����×����×�×���
����×����

���×����������×����×�������×�×�����

����×����×����

���
����
×������

����
����
×�����

����×������
���
����

������×���×�����

�����������×�����
.نآهاي شماررجتوضیح در مورد انواع کاغذهاي شطرنجی و -
.اع نقشه هاي موجود در گلیم بافیوتوضیح ان-
.توضیح خواندن نقشه و اجراي ان بر روي بافته ها به نسبت نوع نقشه-
.با دست یا سیخچلّهتشریح پودگذاري ساده و نحوه رد کردن پودها از ال به الي -
جراي آن بر روي بافت.خوانی و انقشه-
پودگذاري به روش سراسري.-
دفتین زدن.-

 ������×�×�����
ها باید عمودچلّهدر هنگام بافت همیشه نحوه قرار دادن تیغه هاي دفتین نسبت به 

ها جلوگیري شود( اگر دفتین بصورت مایل قرار بگیرد باعث چلّهباشد تا از پارگی 
.می شود)چلّهپارگی نخ 
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(دفّه زنی)دفتین زدنروش نادرست -تصویر

×�����×����×�������×���×������

������������

پرسش و پاسخ.-
نمایش انواع کاغذهاي شطرنجی یا عکس و اسالید.-
ها با عکس یا اسالید.نمایش انواع نقشه-
تشریح نقشه و اجراي آن بر روي بافت.-
تشویق فراگیران به دیدن و اجراي کار.-
الي تشریح پودگذاري ساده و نحوة رد کردن پودها از البه-

ها با رعایت نکات ایمنی.چله

شنیدن.-
مشاهده-
برداري.یادداشت-
پرسش و پاسخ.-
تمرین و ممارست.-
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.سربندي ابتداي کار-
.سراسريپودگذاري -
دفتین زدن.-
.شیرازه پیچی-
.ها و جداسازي گلیمچلّهبرش ÷-

���
×�
��
×�

�
��

.انتخاب مواد مصرفی مناسب-
.و صافمنظّمبافت زنجیره -
.نحوه صحیح دفتین زدن-
گلیمک جمع نشدن و کج نشدن -

.ابتداي کار
.صاف و یکدست بودن ابتداي کار-
.شیرازه پیچی یکدست و صاف-

����
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.12و 11فیلم  -

�����������×�����:
.هاچلّهتشریح پودگذاري چاك دار از ال به الي -
دار بر اساس نقشه.ش چاكروپودگذاري به -
دفتین زدن-

×�����×����×�������×���×������

������������

فاصله انداختن یا ةتشریح پودگذاري چاك دار و نحو-
.وسیله پودهاهایجاد چاك ب

.نمایش عکس یا اسالید-
.پرسش وپاسخ-
.ایجاد اشتیاق براي فراگیران-

.مشاهده-
.تقلید و تکرار-
.پرسش و پاسخ-
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 ×������×�×�����

:قالّبطرز صحیح گرفتن 

قالّبطرز اشتباه در دست گرفتن 

قالّبروش نادرست استفاده از 
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.تجهیزاتمدیریت مواد و -
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.سربندي ابتداي دار-
.نقشه خوانی-
.پودگذاري مطابق نقشه-
دفتین زدن.-
.شیرازه پیچی-

�
�

��
���

×�
��

.انتخاب مواد مصرفی مناسب-
.و صافمنظّمبافت زنجیره -
نحوه صحیح دفتین زدن-
جمع نشدن و کج نشدن گلیمک -

.ابتداي کار
.شیرازه پیچی یکدست و صاف-
.نقشه خوانی درست-
.اجراي درست تکنیک-
.سفیدك نداشتن کار-
.بافت صحیح مطابق یا نقشه-

����
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فیلم آموزشی.-

����×�������×�����
.هاچلّهچاك دار از ال به الي روشبهپودگذاري-

×�����×����×�������×���×������

������������

یاانداختنفاصلهةنحوودارچاكپودگذاريتشریح-
.پودهاوسیلههبچاكایجاد

.اسالیدیاعکسفیلم،نمایش-
.وپاسخپرسش-
.فراگیرانبراياشتیاقایجاد-

.مشاهده-
.تقلید و تکرار-
.پرسش و پاسخ-
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.پودگذاري مطابق نقشه-
دفتین زدن.-
.شیرازه پیچی-
.ها و جداسازي گلیمچلّهبرش -

���
×�
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×�

�
��

.نقشه خوانی درست-
.اجراي درست تکنیک-
.سفیدك نداشتن کار-
.بافت صحیح مطابق یا نقشه-
ایجاد چاك در محل مشخص -

.شده در نقشه
کشیده نشدن تارها در محل -

چاك ها و ایجاد نشدن فاصله 
.مناسببیش از حد 

����
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.فیلم آموزشی-

����×�������×�����:
.مشترك در گلیم بافیچلّهتشریح پودگذاري -
پودگذاري به روش چلّه مشترك براساس نقشه.-

×�����×����×�������×���×������

������������

اهم درگیر کردن پودها بلّۀ مشترك و نحوةچتشریح پودگذاري -
.چلّهدر یک 

فیلم.نمایش -

.مشاهده-
.تقلید و تکرار-
.پرسش وپاسخ-



65

×�������������×���

�������×�����×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

یر 
ي غ

 ها
گی

ست
شای

نّی
ف

 ،
ت ، 

داش
و به

ی 
یمن

ا جه
تو

ات
طی

حی
ت م

یس
ز

.مدیریت زمان-
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.سربندي ابتداي دار-
.نقشه خوانی-
.نقشهپیچی مطابقپودگذاري-
.دفتین زدن-
.شیرازه پیچی-

���
×�
��
×�

�
��

.نقشه خوانی درست -
.اجراي درست تکنیک-
.سفیدك نداشتن کار-
.ا نقشهببافت صحیح مطابق -
.انتخاب مواد مصرفی مناسب-
.و صافمنظّمبافت زنجیره -
.نحوه صحیح دفتین زدن-
جمع نشدن و کج نشدن -

.ابتداي کارگلیمک 
.شیرازه پیچی یکدست و صاف-

����
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�����������×�����
.مشترك در گلیم بافیچلّهتشریح پودگذاري -
.توضیح در مورد نحوه گرفتن دفتین در دست-
.توضیح در مورد لزوم ونحوه کوبیدن دفتین بر روي پودها-
.ها در هنگام دفتین زنیتوضیح در مورد مقدار کشش پود-
.دفتین به شکل یکنواخت و تکرار ان تا پایان کارۀوسیلهتشریح پود زنی ب-
.هاواع ان در بافتهنتوضیح در مورد شیرازه و ا-
.توضیح در مورد جنس و رنگ شیرازه ها-
پودگذاري به روش چلّه مشترك براساس نقشه.-
دفتین زدن با رعایت اصول ایمنی.-
صحیح.بافت شیرازه به روش -

���×����������×����×�������×�×�����
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یکدرباهمپودهاکردندرگیرة نحوومشتركچلّۀپودگذاريتشریح-

.چلّه
.اسالیدوعکسنمایش-
.نآازاستفادههنگامدردستدفتینگرفتنةنحوتشریح-
.پاسخوپرسش-
.ایمنینکاترعایتتذکّرباپودرويبردفتینکوبیدنةنحونمایش-
وفنّینکاترعایتبازدندفتینهنگامدرپودکششاجرايونمایش-

.)بافتهرويازدستۀفاصل(ایمنی
.اسالیدیافیلم،عکسبادفتینوسیلۀهبپودزنینمایش-
.کاراجرايوعملینمایش-
.پوستریاعکس،اسالیدباهاشیرازهانواعتشریح-
تشریح در مورد جنس و رنگ انواع شیرازها.-

.مشاهده-
.تکراروتقلید-
.وپاسخپرسش-
.برداريیاداشت-
.وممارستتمرین-
ویادگیريبینماارتباطبرقراري-

.کارحیندرانکاربرد
.شنیدن-
کردن.دقت-
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.پودگذاري مطابق نقشه-
.دفتین زدن-
.شیرازه پیچی-
.ها و جداسازي گلیمچلّهبرش -

���
×�
��
×�

�
��

.نقشه خوانی درست-
.اجراي درست تکنیک-
.سفیدك نداشتن کار-
.نقشهبابافت صحیح مطابق -
مشترك در بافته مطابق ۀچلّایجاد -

.نقشه
بیش از حد در محل نشدنبرجسته -

.مشتركۀچلّایجاد 
.نحوه صحیح دفتین زدن-
.شیرازه پیچی یکدست و صاف-

����
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������×���×�����

����×�������×�����:
.بافیگلیمدرقالّبتک پودگذاريتشریح-
.دستدردفتینگرفتنةنحومورددرتوضیح-
.پودهارويبردفتینکوبیدنةنحوولزوممورددرتوضیح-
قالّب بر اساس نقشه.پودگذاري به روش تک-
ها.دفتین زدن بر روي پود-

×�����×����×�������×���×������
������������

.چلّهیکدرباهمپودهاکردندرگیرنحوهوقالّبتک پودگذاريتشریح-
.اسالیدوعکسنمایش-
.نآازاستفادههنگامدستدردفتینگرفتننحوهتشریح-
.پاسخوپرسش-
.ایمنینکاترعایتتذکّرباپودرويبردفتینکوبیدنةنحونمایش-
وفنّینکاترعایتبازدندفتینهنگامدرپودکششاجرايونمایش-

.)بافتهرويازدستۀفاصل(ایمنی
اسالیدیافیلم،عکسبادفتینوسیلههبپودزنینمایش-
.کاراجرايوعملینمایش-
.پوستریاعکس،اسالیدباهاشیرازهانواعتشریح-
.هاشیرازهانواعورنگجنسمورددرتشریح-

.مشاهده-
.تکراروتقلید-
.وپاسخپرسش-
.برداريیاداشت-
.وممارستتمرین-
ماارتباطبرقراري-

کاربردویادگیريبین
.کارحیندرنآ
.شنیدن-
.کردندقت-

���×����������×����×�������×�×�����

×��×����×��������
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ثانیه مشت و 10تا 5خود قرار دهید و به صورت مداوم براي انگشت ها را مقابل -
.سپس بازکنید

ثانیه و 10تا 5انگشت شصت خود را حول محوري چرخش دهید. این کار را براي -
.بار انجام دهید5تا 3
کف دست هایتان را به هم فشار دهید و سعی کنید با دسـت مخـالف ، بـر دسـت     -

.دیگر نیرو وارد کنید
م کنید.همین با استفاده از یکی از دستان ، دست مخالف را بگیرید و به آرامی خ-

.به باال انجام دهید تا احساس کشش بیشتري کنیدعمل را در جهت مخالف، یعنی رو
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.اردسربندي ابتداي -
.نقشه خوانی-
.نقشهمطابقپیچی پودگذاري-
.دفتین زدن-
.شیرازه پیتچی-

���
×�
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×�

�
��

.انتخاب مواد مصرفی مناسب-
.و صافمنظّمةبافت زنجیر-
.صحیح دفتین زدنةنحو-
جمع نشدن و کج نشدن گلیمک -

.ابتداي کار
.درستنقشه خوانی -
.سفیدك نداشتن کار-
.افت صحیح مطابق با نقشهب-

����
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.زنیدفتینهنگامدرهاپودکششمقدارمورددرتوضیح-
.کارپایانتانآتکرارویکنواختشکلبهدفتینوسیلهبهزنیپودتشریح-
.هابافتهدرنآواعناوشیرازهمورددرتوضیح-
.هارنگ شیرازهوجنسمورددرتوضیح-
قالّب بر اساس نقشه.پودگذاري پودهاي رنگی به روش تک-
ها با رعایت اصول ایمنی.کوبیدن دفیتن-

×�����×����×�������×���×������
������������

بازدندفتینهنگامدرپودکششاجرايونمایش-
.)بافتهرويازدستۀفاصل(ایمنیوفنّینکاترعایت

یافیلم،عکسبادفتینوسیلههبپودزنینمایش-
.اسالید

.کاراجرايوعملینمایش-
.پوستریااسالیدعکس،باهاشیرازهانواعتشریح-
.هاشیرازهانواعورنگجنسمورددرتشریح-

.مشاهده-
.تکراروتقلید-
.وپاسخپرسش-
.برداريیاداشت-
.وممارستتمرین-
ویادگیريبینماارتباطبرقراري-

.کارحیندرانکاربرد
.شنیدن-
کردن.دقت-
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.نقشه خوانی-
.نقشهپیچی مطابقپودگذاري-
.پیچیشیرازه-
دفتین زدن.-

�
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���

×�
��

.انتخاب مواد مصرفی مناسب-
.و صافمنظّمبافت زنجیره -
.صحیح دفتین زدنةنحو-
جمع نشدن و کج نشدن گلیمک -

.ابتداي کار
.شیرازه پیچی یکدست و صاف-
.نقشه خوانی درست-
.اجراي درست تکنیک-
.سفیدك نداشتن کار-
.بافت صحیح مطابق یا نقشه-

����
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.بافیگلیمدرجفت قالّبپودگذاريتشریح-
.دستدردفتینگرفتنةنحومورددرتوضیح-
.پودهارويبردفتینکوبیدنةونحولزوممورددرتوضیح-
پودگذاري به روش جفت قالّب بر اساس نقشه.-
دفتین زدن به شکل صحیح.-

×�����×����×�������×���×������
������������

پودهاکردندرگیرةنحوومشتركۀچلّپودگذاريتشریح-
.چلّهیکدرباهم

.اسالیدوعکسنمایش-
.نآازاستفادههنگامدستدردفتینگرفتنةنحوتشریح-
.پاسخوپرسش-
رعایتتذکّرباپودرويبردفتینکوبیدنةنحونمایش-

.ایمنینکات

.مشاهده-
.تکراروتقلید-
.وپاسخپرسش-
.برداريیاداشت-
.ممارستوتمرین-
یادگیريبینماارتباطبرقراري-
.کارحیندرنآکاربردو
.شنیدن-
کردن.تدقّ-
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.مدیریت زمان-
.مدیریت مواد و تجهیزات-

×�
��
×�
��
�
���

�
�

��

���
×�
���
�

�

��×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

سربندي ابتداي دار.-
.نقشه خوانی-
.پودگذاري مطابق نقشه-
دفتین زدن.-
.شیرازه پیچی-

���
×�
��
×�

�
��

.انتخاب مواد مصرفی مناسب-
.و صافمنظّمةبافت زنجیر-
.صحیح دفتین زدنة نحو-
جمع نشدن و کج نشدن گلیمک -

.ابتداي کار
.شیرازه پیچی یکدست و صاف-
.نقشه خوانی درست-
.اجراي درست تکنیک-
.سفیدك نداشتن کار-
.بافت صحیح مطابق یا نقشه-

����
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���
×������

����
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×�����

����×������
���
����

������×���×�����

����×�������×�����:
.زنیدفتینهنگامدرهاپودکششمقدارمورددرتوضیح-
.کارپایانتاانتکرارویکنواختشکلبهدفتینوسیلهه بزنیپودتشریح-
.هابافتهدراناتواعوشیرازهمورددرتوضیح-
.هارنگ شیرازهوجنسمورددرتوضیح-
پودگذاري به روش جفت قالّب بر اساس نقشه.-

×�����×����×�������×���×������
������������

بازدندفتینهنگامدرپودکششاجرايونمایش-
.)بافتهرويازدستفاصله(ایمنیوفنّینکاترعایت

.اسالیدیافیلم،عکسبادفتینوسیلهبهپودزنینمایش-
.کاراجرايوعملینمایش

.پوستریاعکس،اسالیدباهاشیرازهانواعتشریح-
.هاشیرازهانواعورنگجنسمورددرتشریح-

.مشاهده-
.تکراروتقلید-
.وپاسخپرسش-
.برداريیاداشت-
.وممارستتمرین-
ویادگیريبینماارتباطبرقراري-

.کارحیندرنآکاربرد
.شنیدن-
کردن.دقت-
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.مدیریت زمان-
.مدیریت مواد و تجهیزات-
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��×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

.نقشه خوانی-
.پودگذاري مطابق نقشه-
دفتین زدن.-
.پیچیشیرازه -
.نقشه خوانی-

���
×�
��
×�

�
��

.انتخاب مواد مصرفی مناسب-
.و صافمنظّمبافت زنجیره -
.نحوه صحیح دفتین زدن-
جمع نشدن و کج نشدن گلیمک -

.ابتداي کار
.شیرازه پیچی یکدست و صاف-
خوانی درست.نقشه -
.اجراي درست تکنیک-
.سفیدك نداشتن کار-
.بافت صحیح مطابق یا نقشه-

����
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����×���×����×����

���
×������

����
����
×�����

����×������
���
����

������×���×�����
ق.فیلم آموزشی پودگذاري به روش معلّ-

�����������×�����
تشریح روش پودگذاري معلّق.-
پودگذاري به روش معلّق براساس نقشه.-
دفتین زدن با رعایت نکات ایمنی.-

×�����×����×�������×���×������
������������

پودهاکردندرگیرنحوهبه روش معلق وپودگذاريتشریح-
.چلّهیکدرباهم

.اسالیدوعکسنمایش-
.نآازاستفادههنگامدستدردفتینگرفتنةنحوتشریح-

.پاسخوپرسش
رعایتتذکّرباپودرويبردفتینکوبیدنة نحونمایش-

.ایمنینکات

.مشاهده-
.تکراروتقلید-
.وپاسخپرسش-
.برداريیاداشت-
.وممارستتمرین-
ویادگیريبینماارتباطبرقراري-

کارحیندرانکاربرد
.شنیدن-
.کردندقت-
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.مدیریت زمان-
.مدیریت مواد و تجهیزات-
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��×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

.سربندي ابتداي دار-
.نقشه خوانی-
.نقشهپودگذاري مطابق -
دفتین زدن.-
.شیرازه پیچی-

���
×�
��
×�

�
��

.انتخاب مواد مصرفی مناسب-
.و صافمنظّمةبافت زنجیر-
.صحیح دفتین زدنةنحو-
جمع نشدن و کج نشدن گلیمک -

.ابتداي کار
.و صافشیرازه پیچی یکدست-
.نقشه خوانی درست-
اجراي درست تکنیک.-
.سفیدك نداشتن کار-
.بافت صحیح مطابق یا نقشه-

����
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����×������
���
����

������×���×�����
.پوستر (زنجیره بافی)-
.پوستر (ساده بافی گلیمک)-
.پوستر (ایمنی )-
.(بافت ملیله)پوستر-

×����×�������×�����
.ها وجداسازي گلیم از دارچلّهشرح چگونگی برش -
.ها پس از برشچلّهگره سراهمیتتوضیح -
.هاچلّهشل کردن -
.ها از محل خط برش بر اساس اصول مربوطهچلّهبریدن -
.ن هاآهاي ابتداي گلیم و گره زدن چلّهبازکردن -
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�����×������؛���×���×

×�����×����×�������×���×������
������������

وفنّینکاترعایتبازدندفتینهنگامدرپودکششاجرايونمایش-
.)بافتهرويازدستۀفاصل(ایمنی

.اسالیدیافیلم،عکسبادفتینوسیلهبهپودزنینمایش-
.کاراجرايوعملینمایش-
.پوستریاعکس،اسالیدباهاشیرازهانواعتشریح-
.هاشیرازهانواعرنگوجنسمورددرتشریح-

.جداسازي گلیم از دارها وچلّهشرح چگونگی برش -
.با پرسش و پاسخها و جداسازي گلیم از دارچلّهنمایش فیلم مراحل برش -

.مشاهده-
.تکراروتقلید-
.وپاسخپرسش-
.برداريیاداشت-
.وممارستتمرین-
بینماارتباطبرقراري-

درانکاربردویادگیري
.کارحین

.شنیدن-
کردن.دقت-

�����×������×��×���×���×��×���×���×��××����×����×���

دار شدن گلیم جلوگیري می شود.هاز کجی و سر

����
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کارعملکرداستانداردتحلیل-1-8برگ ۀنمون

�����×�×�����×�����
������×����×������×�×�����×������

��×����×����×���×����×��������������×�×��×����×�

��������×���×�×�����������×���������×����� ����

×����×�� ×���������×���ĹÈ���×������×���������
×�×��������×����×��×���×�����

×����×�������×�×����×������
�������×���×��×���×�����

�����×��ً ّ ��������×��������×����

���×��ً ّ ً ٌ
�������×����×�����������×�������

×���������

؛ٌ ×���×�����×�����
.کارگاه بافت گلیم-
.گلیم بافی100×150دار -
.گلیمۀنقش-

؛ٍ ���×������×���������×����×���×����
.سربندي ابتداي دار -
.نقشه خوانی و پودگذاري مطابق نقشه -
.دفه زنی و شیرازه پیچی-
.برش چله ها و جداسازي گلیم-

؛َ ��������×��������
چگـونگی  ةمشاهد-ه زنی صحیح و شیرازه پیچی دفّ-نوع دقت در پود گذاري مطابق با نقشه ةو بررسی دقیق سربندي مشاهدةمشاهد

.برش صحیح چله هاةمشاهد-شل کردن دار قبل از برش چله ها 

؛ُ ���×�����×����×����×�������×�×�����
.آچار دار-قیچی -رنگی و پود مناسب ۀخام-نقشه گلیم -دار گلیم بافی -سیخ پودکشی -دفتین 

؛ِ ������×����×�����×��×����×���ـ����
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�����×������؛���×���×

ارزشیابی کار–1-9نمونه برگ 

��������×���×�×��������������������×���������

×������ ×���������×���ÒÍ���×������×���������
×�×����×������×����×��×���×�����×�×��������

�������×���×��×���×�����×����×������
×�����×��ً ّ××�����×����������ـ����×����

���×��ً ّ ً ٌ
�������×����×�����������×�������

���×���×��

�������×��×���
������×�����

×��������×�����������”
�����×����×�×؟؟؟“

����×�����
���������×”����×��ـ�����ـ����×

“���
����

ٌ������

دار چله کشی شده-
وازم و ابزار بافت گلیم-
نخ ، پود و مواد بافت گلیم -

کارگاه بافت فرش
دقیقه45

سربندي را با دقت تمام انجام -
.می دهد

تا حدودي در اجراي سربندي -
.موفق است

نمی تواند سربندي درست و -
.صحیحی را انجام دهد

%100َمشاهده و بررسی سربندي درست و صحیح

%70تاٍ//          //           //          //           //

%70زیرٌ//          //           ////          //        

ٍ×�×�����×����
�����×���

نقشه گلیم -
دار چله کشی شده -
لوازم و ابزار بافت گیم-
خامه و پود گلیم بافی -

کارگاه بافت فرش
دقیقه60

مطابق با نقشه بافت گلیم را به -
.درستی انجام می دهد

نقشه در بافت تاحدودي با -
.مشکل دارد

.نمی تواند مطابق با نقشه ببافد-

%3100بررسیمشاهده و 

%70تا2//          //           

%70زیر1//          //           

َ���×�����×�
����×������

خامه و پود گلیم بافی-
دار چله کشی و بافته شده-
هدفّ-
سیخ پود کشی-

کارگاه بافت فرش 
دقیقه15

به خوبی دفه می زند و شیرازه -
.پیچی می کند

تا حدودي در دفه زنی و -
.شیرازه پیچی مشکل دارد

نمی تواند دفه زنی و شیرازه -
.پیچی را انجام دهد

%3100مشاهده و بررسی

%70تا 2//          //           

%70زیر1//          //           

ُ
���×���×�×��×�

×�������
×��××�������

دار با گلیم بافته شده بر -
روي آن

قیچی-
آچار دار-

کارگاه بافت فرش 
دقیقه15

به خوبی دار را شل کرده و چله -
.را می برد

نمی تواند به طور صحیح دار را -
.شل کرده و چله ها را ببرد

3مشاهده و بررسی

           //          //2

           //          //1

شایستگی هاي غیر فنّی , ایمنی, 
بهداشت, توجهات زیست محیطی و 

نگرش

پذیريمسئولیت
نقش در تیم

“���×�����×�������”×���×��������
�بله

�خیر
معیار شایستگی انجام کار  :

از تمام مراحل70ةاز تمام مراحل                کسب حاقل نمر2ةکسب حداقل نمر
زیست محیطی و نگرش اتتوجه, ایمنی, بهداشت , فنّیاز بخش شایستگی هاي غیر 2ةکسب حداقل نمر

از مراحل کار2کسب حداقل میانگین 

�����×�×�����×�����
������×����×������×�×�����×������

��×�����������×�×��×����×�×���×����×���×����×���
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.مدیریت زمان-
.مدیریت مواد و تجهیزات-

×�
��
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���
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�
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���
×�
���
�

�

��×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

.شیرازه پیچی یکدست و صاف-
.نقشه خوانی درست-
.اجراي درست تکنیک-
.سفیدك نداشتن کار-
.ا نقشهبافت صحیح مطابق ب-
.و جداسازي گلیم از دارچلّهبرش -

���
×�
��
×�

�
��

.و دقیقمنظّمبافت 
.سربندي صاف و یکدست باالي کار

.کج و ناصاف نبودن گلیم 

����
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����×�������×����×����”���“����×�����×����×�
×����������

���×����������×����×�������×�×�����

�������
�������

����×����
������×����

���
×������

����
����
×�����

����×������
���
����

������×���×�����

�����������×�����
.هابافتهدرانکاربردوسربنديتوضیح-
.سربندياجرايمحلوجنسمورددرتوضیح-
.هابافتهدرسربنديایجادلزوممورددرتوضیح-
.مختلفمناطقبهتوجهباسربنديهايروشانواعمورددرتوضیح-
.)گلیمکو،قایقیدوگرهملیله،زنجیره،(شاملسربنديانواعتشریح-
.بندي براساس نقشهسیه-
کشی براساس نقشه.چلّه-
هاي مختلف آن.انجام سربندي و روش-

����×��� ����×��×����×���×���×����×���������×����×���×����×����×���×����×�����×�
������×����

×����ٍ×���×������×����×��×����×����×���×�����×���×���×����×��×���×���×�����
�×����×��×��������؟��”×��×�����×���×���×��“×����×�×����×����×��×�����×���×��
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×�����×����×�������×���×������
������������

.فیلمیاعکس،اسالیدباسربنديگرفتنقرارمحلوکاربردنمایش-
.پاسخوپرسش-
.اسالیدیافیلم،عکسباهابافتهدرسربندينمایش-
.اسالیدیاعکسفیلم،اجرايونمایش-

.مشاهدهوشنیدن-
.عکسوفیلم-
.برداريیاداشت-
.پاسخوپرسش-
.تکراروتقلید-
سربنديانواعتشریح-

.)عملی(اجراییبصورت
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-ت پذیريمسئولی.
.درست کاري و کسب روزي حالل-

×�
��
×�
��
�
���

�
�

��

���
×�
���
�

�

��×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

استفادهبادارسازيقرینهوتنظیم-
...وچارآاز
.داررويبربنديسیه-
.بنديزهوار-
.ه کشی چلّ-
.کوجی بندي-
.سربندي-

���
×�
��
×�

�
��

.رعایت اصول درست تنظیم دار-
مطابقت سیه بندي پایین و باالي -

.دار
قرار گیري درست نخ زهوارها بر روي -

ا.راست رو ه
.یکسان تمامی تارهاکشش -
.هاهزیر و روي منظم  و هماهنگ چلّ-
.بافت درست سربندي ابتداي کار-
درست دفتین زدن و درست -

.خوابیدن پودها بر روي هم
.پود دهی دقیق و صاف-

����
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���
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����
����
×�����

����×������
���
����

������×���×�����

����×�������×�����
ه بهاچلّهاليالبهازپودهاکردنردةنحووسادهپودگذاريتشریحوتوضیح-

.سیخیادستۀوسیل
.بافتههايکنارهدرپیچیشیرازهتشریحوتوضیح-
.بافتباهمترازپیچیشیرازهسازيیکنواختتشریحوتوضیح-
.هاچلّهرويبربافتانتهايدرطرازخطکشیدنلزوموتوضیح-
الي تارها.پودگذاري ساده و زیر و رو کردن پودها از البه-
هر ردیف پودگذاري.کوبیدن دفتین بر روي-
ها.شیرازه پیچی کناره-
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هبهاچلّهاليالبهازپودکردنردنحوهوسادهپودگذاريتشریح-
.ایمنینکاترعایتباعملیصورت

عکسیااسالیدنمایش-
.پاسخوپرسش-
.ایمنینکاترعایتتذکّرباپودرويبردفتینکوبیدننحوهنمایش-
اسالیدیافیلم،عکسبصورتدفتینبازنیپودکششاجرايونمایش-
.کاراجرايوعملینمایش-
.پیچیشیرازهعملیاجرايتشریحوتوضیح-
.بافتسطحباهاشیرازهسازيیکنواختبرايعملیاجرايوتشریح-
.کشخطوماژیکازاستفادهباهاچلّهرويبربرشخطایجادتوضیح-

.مشاهده-
.برداريیاداشت-
.تکراروتقلید-
.پاسخوپرسش-
.تکراروتقلید-
.ممارستوتمرین-
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.مسئولیت پذیري-

.درست کاري و کسب روزي حالل-

�
�

��×�
��
×�
��
�
���

���
×�
���
�

�

��×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

ازپودهاکردنردوسادهپودگذاري-
.هاچلّهاليبهال
.پودهارويبردفتینکوبیدن-

.بافتههايکنارهدرپیچیشیرازه-

بافتانتهايدرطرازخطکشیدن-
.هاچلّهرويبر

���
×�
��
×�

�
��

پودگذاري ساده کامالً صاف و یکدست.-
دفتین زدن درست و یکنواخت.-
ساده بافی منظّم و یکدست بدون -

باال زدگی یا پایین زدگی.
پیچیشیرازهسازيیکنواخت-

بافت.باهمتراز

����
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���×�����������

����×�������×�����
.دارهايفندكیاهاپیچوسیلهبههاچلّهکردنشلتشریح-
.)کوجیوهاف(اتّصاالتهمازگلیمنمودنآزادتشریح-
.افتادنعدمجهتگلیمداشتننگهوقیچیوسیلهبههاچلّهبرشتشریحوتوضیح-
.داررويازگلیمجداسازيتشریح-
.گلیمانتهايدرزدنگرهیاسربنديلزومتوضیح-
.گلیمانتهايدرزدنگرهوسربنديتشریح-
بافت گلیم ساده.-
اتّصاالت.بافته شده ازآزاد کردن گلیم -
ها.شل کردن چلّ-
از روي دار.ها و جداسازي گلیم بریدن چلّه-
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.هاچلّهکردنشلبرايعملینمایشوتشریح-
.فیلمنمایش-
.پاسخوپرسش-
.اتّصاالتهمهازگلیمسازيآزادبرايعملینمایشوتشریح-
.قیچیباهاچلّهبرشنحوهوعملینمایش-
.داررويازگلیمجداسازيعملیاجراي-
.گلیمانتهايدرگرهیاسربنديازاستفادهلزومتوضیح-
نمایشهمراهبهگلیمانتهايدرگرهیاسربنديازاستفادهتشریح-

.فیلمیاعکس،پوستر

.مشاهده-
.برداريیاداشت-
.تکراروتقلید-
.پاسخوپرسش-
.تکراروتقلید-
.ممارستوتمرین-



95

×�����×�����������

�������×�����×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

یر 
ي غ

 ها
گی

ست
شای

نّی
ف

 ،
ت ، 

داش
و به

ی 
یمن

ا
جه

تو
ات

طی
حی

ت م
یس

ز

مسئولیت پذیري-
درست کاري و کسب روزي حالل-

×�
��
×�
��
�
���

�
�

��

���
×�
���
�

�

��×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

ازپودهاکردنردوسادهپودگذاري-
.هاهچلّاليالبه

.پودهارويبردفتینکوبیدن-
.بافتههايکنارهدرپیچیشیرازه-
رويبربافتانتهايدرطرازخطکشیدن-

.هاهچلّ
ازپودهاکردنردوسادهپودگذاري-
.هاچلهاليبهال
.پودهارويبردفتینکوبیدن-

���
×�
��
×�

�
��

.صاف و یکدستپودگذاري ساده کامالً-
.دفتین زدن درست و یکنواخت-
ساده بافی منظم و یکدست بدون باال -

.پایین زدگیزدگی یا 
همترازپیچیشیرازهسازيیکنواخت-
.بافتبا

����



96

�����×������؛���×���×

����×�������×����×����”“����×�����×����×�×���
×�×����×�������

���×����������×����×�������×�×�����

�����×����×����

����×�����
×������×���

����
��������
����

������×���×�����
.فیلم-

����×�������×�����
.سادهگلیمبررويسوزنبااندازينقشمورددرتوضیح-
.زمینهبهنسبترنگانتخابوسوزنبااندازينقشتشریح-
نقش اندازي با سوزن بر روي گلیم ساده براساس نقشه.-

×�����×����×�������×���×������
������������

.فیلمیاعکس،اسالیدهمراهبهسوزنبااندازينقشمورددرتوضیح-
.پوسترنصب-
.پاسخوپرسش-
.فیلمیاعکسهمراهبهعملیواجراییصورتبهسوزنبااندازينقشتشریح-

.مشاهده-
.تکرارتقلیدو-
.ممارستوتمرین-
.پاسخوپرسش-
.شنیدن-
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.مسئولیت پذیري-
.درست کاري و کسب روزي حالل-
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��×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

سازي بافته از روي دار.برش و جدا-
کشیدن طرح با مداد بر روي گلیم -

(انتقال طرح بر روي گلیم).
آماده کردن نخ و سوزن.-

نقش اندازي با سوزن.-
���

×�
��
×�

�
��

سازي رعایت نکات ایمنی هنگام جدا-
بافته از دار.

ــوع   - ــن ن ــا ای انتخــاب طــرح مناســب ب
تکنیک.

انتقال صحیح طرح بر روي گلیم.-
نقش اندازي دقیق و اصولی و بدون -

خطا

����
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����×�������×�����
.تجهیزاتوابزارازاستفادههنگامایمنینکاتوفرديبهداشترعایت-
.تجهیزاتوابزارازکارگیريبهدرخالّقیت-
اندازي با سوزن بر روي گلیم ساده براساس نقشه.نقش-

×������×�×�����
ــا از آلــودگی    ــا ســوزن بایــد مراقــب انگشــتان دســت خــود باشــیم ت هنگــام کــار ب

دست و آسیب آن با سوزن جلوگیري شود.

×�����×����×�������×���×������
������������

.پاسخوپرسش-
.کاربهداشتدرایمنینکاتوفرديبهداشترعایتچگونگیتشریح-
.هدایتوکنترلوتشریح-

.برداريیاداشت-
.دقت-
وایمنینکاترعایتوانجام-

.کاربهداشت
خالّقانههايروشکارگیريبه-

درکیفیتوسرعتيارتقابراي
.کارمراحل
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کارعملکرداستانداردتحلیل-1-8برگ هنمون

�����×�×�����×�����
������×����×������×�×�����×������

��×����×����×���×����×��������������×�×��×����×�

��������×���×�×�����������×���������×����� ����

×����×�� ×����
×���×������×��������

����
�����×���ĹÈ

���×������×���������
×��×�������×��×����×��×���×�����

×��×����×���×�×����×�×����×��������
×���×��×�������×�×����×��×�������

؟�������

×�����×��ً ِ ��������×��������×����

���×��ً ِ ً ِ
��������×����×����

×���
�������

����
×���������

؛ٌ ×���×�����×�����
.کارگاه بافت گلیم؛
.سانتیمتر100×150دار -
.نقشۀ گلیم سوزنی-

دقیقه195زمان: 
؛ٍ �����×ـ××����×���ـ�����×�����×ـ×����×�����×���

؛×َ ���×������×���������×����×���×����
.سربندي ابتداي دار-
.نقشه خوانی و پودگذاري-
.و شیرازه پیچیدفتین زدن-
.دوخت نقش با پود و سوزن روي گلیم به روش پیچی-
.شل کردن پیچ هاي تنظیم دار و برش چله ها و جداسازي گلیم-

؛ُ ��������×��������
و چگونگی دفتین زدنمشاهده روش ؛مشاهده نوع بافت و دقت در یکنواختی پود گذاري ها و تطبیق آن با نقشه؛مشاهده و بررسی دقیق سربندي 

ه هاکنترل و نظارت بر بازکردن پیچ هاي تنظیم و برش چلّ؛مشاهده روش سوزن زنی و دوخت نقوش ؛پیچیدن شیرازه 

؛ِ ���×�����×����×����×�������×�×�����
مازیک؛متر؛×نخ سربندي؛آچار مخصوص دار؛سیخ پودکشی؛پود و خامه ؛سوزن ؛قیچی؛ه دفّ؛×دارگلیم بافی 

؛ّ ������×����×�����×��×����×���ـ����
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ارزشیابی کار–1- 9نمونه برگ 

��������×���×�×��������������������×���������

����×�� ×���������×���ÒÍ���×������×���������
×�×����×��������×��×�������×��×����×��×���×�����

×��×�������×��×����×���×�×����×�������×�×����
�������×���×��

×�����×��ً ّ××�����×����������ـ����×����
���×��ً ّ ً ٌ

�������×����×�����������×�������
���×���×��

�������×��×���
������×�����

×��������×�����������”
�����×����×�×؟؟؟“

����×�����
��ـ�����ـ����×���������×”����×
“���

����

ٌ������

دار چله کشی شده. -
دفّه.-
قیچی.-
نخ سربندي.-

دقیقه45کارگاه بافت فرش

سربندي با دقت و صحیح انجام شده -
.است

.تراکم بافت سربندي یکنواخت نیست-
.سربندي کج و مایل شده است-

موازي با پایین زنجیره بافی کامالً یکنواخت و کامال -
%100َدار است.

زنجیره بافی شل و سفت شده اما موازي با پایین دار -
%70تاٍمی باشد.

%70زیرٌزنجیره بافی با پایین دار موازي نمی باشد.-

ٍ×�×�����×����
�����×���

دار چله کشی شده. -
پود.-
سیخ پودکشی. -
قیچی.-

دقیقه60کارگاه بافت فرش

بافت گلیم الدي مطابق نقشه و با -
.دقت انجام شده است

بافت گلیم الدي با اندکی تفاوت -
.نسبت به نقشه انجام شده است

.بافت انجام نشده است-

%3100.اجراي دقیق نقوش مطابق با نقشه- شماررعایت رج-

%70تا2.اختالف در اجراي نقشهاندکی –شمار رعایت رج-
اختالف مشهود در اجراي -شماراختالف در رج-

%70زیر1.نقشه

َ���×�����×�
����×������

.دار چله کشی شده-
.پود-
.سیخ پودکشی-
.دفه-
.قیچی-

دقیقه15کارگاه بافت فرش

تمام رجهاي بافته شده یکنواخت و با -
.مناسب پود انجام شده استکشش 

.برخی رجها کشش مناسب ندارند-
.رج هاي بافته شده اعوجاج دارند-

یکنواختی قطر و -موازي بودن رج ها با پایین دار-
%3100.تراکم سرتاسري شیرازه

- قطر و تراکم شیرازه تا حدودي یکنواخت است-
%70تا2تراکم رج هاي گلیم اندکی متغیر است.

رج هاي گلیم اعوجاج دارد. قطر شیرازه هاي طرفین -
%70زیر1یکنواخت نیست.

ُ
×������×���
×���”×�����

“����

دار بافته شده.-
قیچی.         -
سوزن و پود مناسب.-
آچار دار.-

دقیقه60کارگاه بافت فرش

نقوش با پود و رنگ مناسب با تراکم -
و مناسب و مطابق با نقشه یکنواخت

ایجاد شده اند.
تراکم پودها و روش پیچیدن آنها -

یکنواخت نیست.
نقوش مطابق نقشه نمی باشند و -

تراکم و روش دوخت نها یکنواخت 
نیست.

صحت پیچیدن پود ها و –تطبیق نقوش با نقشه -
3.تراکم یکنواخت پودهاي نقوش–دوخت نقوش 

2پودها متغیر شده است.تراکم -

1نقوش با نقشه تطبیق ندارند.-

ِ

×�×��×���×���
×�������
���×��×����

دار بافته شده.-
قیچی.-
آچار دار.-

دقیقه15کارگاه بافت فرش

پیچ هاي تنظیم دار شل شده و چله -
ها با طول مناسب و یکنواخت برش 

خورده اند.
تنظیم دار شل شده چله ها پیچ هاي -

با طول متغیر برش خورده اند.
قبل از باز کردن پیچ هاي تنظیم دار ، -

چله ها برش خورده اند.

ه هاي باال طول مناسب چلّ- ه ها برش یکنواخت چلّ-
- موازي بودن کناره هاي گلیم–و  پایین گلیم 

.یکنواختی سطح گلیم
3

. استکوتاههاهچلّطول–ه ها یکنواخت برش چلّ-
2است.سطح گلیم یکنواختوکناره ها موازي یکدیگر 

سطح گلیم –ه ها متغیر و  طول آنها کوتاه برش چلّ-
1کناره ها ناموازي–مواج 

, ایمنی, بهداشت, فنّیشایستگی هاي غیر 
زیست محیطی و نگرشاتتوجه

درستکاري و کسب روزي حالل
پذیريمسئولیت 

“���×�����×�������”×���×��������
�بله 
�خیر

معیار شایستگی انجام کار  :
از تمام مراحل70ةاز تمام مراحل                کسب حاقل نمر2ةکسب حداقل نمر
زیست محیطی و نگرش اتتوجه, ایمنی, بهداشت , فنّیاز بخش شایستگی هاي غیر 2ةکسب حداقل نمر

.از مراحل کار2کسب حداقل میانگین 

�����×�×�����×�����
������×����×������×�×�����×������

��×�����������×�×��×����×�×���×����×���×����×���
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مسئولیت پذیري-
درست کاري و کسب روزي حالل-

�
�

��×�
��
×�
��
�
���

���
×�
���
�

�

��×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

.برش و جدا سازي بافته از روي دار-
کشیدن طرح با مداد بر روي -

.گلیم(انتقال طرح بر روي گلیم)
.آماده کردن نخ و سوزن-

.سوزننقش اندازي با -
���

×�
��
×�

�
��

رعایت نکات ایمنی هنگام جدا -
.سازي بافته از دار

انتخاب طرح مناسب با این نوع -
.تکنیک

.انتقال صحیح طرح بر روي گلیم-
و بدون نقش اندازي دقیق و اصولی -

.خطا

����
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×�����×�������×����×����”“����×�����×����×�×���
������×����×����

���×����������×����×�������×�×�����

�������
���×����
����×����

������×����

���
×����×��
����
����
×�����

����×������
���
����

������×���×�����

×����������������
.هابافتهدرانکاربردوسربنديتوضیح-
.سربندياجرايمحلوجنسمورددرتوضیح-
.هابافتهدرسربنديایجادلزوممورددرتوضیح-
.مختلفمناطقبهتوجهباسربنديهايروشانواعمورددرتوضیح-
.)گلیمکو،قایقیدوگرهملیله،زنجیره،(شاملسربنديانواعتشریح-
بندي براساس نقشهسیه-
کشی براساس نقشه.چلّه-
هاي مختلف آن.انجام سربندي و روش-

����×��� ����×��×����×���×���×����×���������×����×���×����×����×���×����×�����×�
������×����

×����ٍ×����×��×����×����×���×�����×���×���×����×��×���×���×�����×���×������
��”×��×�����×���×���×��“×����×�×����×����×��×�����×���×���×����×��×��������؟
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فیلم.یاعکس،اسالیدباسربنديگرفتنقرارمحلوکاربردنمایش-
پاسخ.وپرسش-
اسالید.یافیلم،عکسباهابافتهدرسربندينمایش-
اسالید.یافیلم،عکساجرايونمایش-

مشاهده.وشنیدن-
عکس.وفیلم-
برداري.یاداشت-
پاسخ.وپرسش-
تکرار.تقلید و-
سربنديانواعتشریح-

).عملی(اجراییبصورت
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.مسئولیت پذیري-
.درست کاري و کسب روزي حالل-

�
�

��×�
��
×�
��
�
���

���
×�
���
�

�

��×�������×������ٌٍَ×�������×��������

استفادهبادارسازيقرینهوتنظیم-
...وچارآاز
.بنديسیه-
.کشیچلّه-
.کوجی بندي-
.سربندي-
.بنديزهوار-

���
×�
��
×�

�
��

.رعایت اصول درست تنظیم دار-
.پایین و باالي داربنديسیهمطابقت -
قرار گیري درست نخ زهوارها بر -

.روي راست رو ها
.و دقیقمنظّمپودگذاري -
.درست دفتین زدن-

����
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�×����×��������

���×����������×����×�������×�×�����

“���×����×��”������

���
×����×��
����
����
×�����

����×������
���
����

������×���×�����

����×�������×�����
.نآکاربردوسربنديتوضیح-
.سربندياجرايمحلوجنسمورددرتوضیح-
.هابافتهدرسربنديایجادلزوممورددرتوضیح-
.مختلفمناطقبهتوجهباسربنديهايروشانواعمورددرتوضیح-
.)گلیمکوقایقی، دوگره، ملیله، زنجیره(شاملسربنديانواعتشریح-
.)گلیمکوقایقی، دوگره، ملیله، زنجیره(بافت انواع سربندي-

×�����×����×�������×���×������
������������

فیلم.یااسالید،عکسباسربنديگرفتنقرارمحلوکاربردنمایش-
پاسخ.وپرسش-
اسالید.یافیلم،عکسباهابافتهدرسربندينمایش-
اسالید.یاعکسنمایشوتشریح-
عملی.یااجراییبصورتسربنديانواعتشریح-

شنیدن.-
عکس.وفیلممشاهده-
برداري.یاداشت-
پاسخ.وپرسش-
تکرار.وتقلید-
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.مدیریت زمان-
.مدیریت مواد و تجهیزات-

�
�

��×�
��
×�
��
�
���

���
×�
���
�

�

��×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

.سربندي ابتداي دار-
.نقشه خوانی-
.پودگذاري مطابق نقشه-

دفتین زدن.-

.شیرازه پیچی-

���
×�
��
×�

�
��

.نحوه صحیح دفتین زدن-
جمع نشدن و کج نشدن گلیمک -

.ابتداي کار
.شیرازه پیچی یکدست و صاف-
.نقشه خوانی درست -
.اجراي درست تکنیک-
.سفیدك نداشتن کار-
.بافت صحیح مطابق یا نقشه-

����
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���
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����×������
���
����

������×���×�����
.فیلم-
.پوستر(ایمنی)-

�����������×�����
.نقشایجادجهتتارهارويبرپودپیچیدنةنحووتشریح-
وهارنگتعویضونقوشوزمینهبابرخوردةنحووخوانینقشهتشریحوتوضیح-

.کارتکنیک
.هاپودرويبردفتینکوبیدننحوهولزوممورددرتوضیح-
یکنواختشکلبهدفتینوسیلهه بزنیپودوپودهاکششمقدارتشریحوتوضیح-
.کارپایانتا
پودگذاري به روش الدي براساس نقشه.-
دفتین زدن با رعایت اصول ایمنی.-

×�����×����×�������×���×������
������������

.پودپیچیعملیاجراي-
.ایمنینکاترعایتباگلیمنقشایجادبرايتارهارويبر-
.پاسخوپرسش-
.اسالیدیاعکس،پوسترنمایش-
.کارتکنیکهمراهبهنقشوزمینهدررنگتعویضوخوانینقشهمورددرتوضیح-
.ایمنینکاترعایتتذکّرباپودرويبردفتینکوبیدننحوهنمایش-
.اسالیدیاعکسفیلمبصورتدفتینبازنیپودپودوکششاجرايونمایش-
.کاراجرايوعملینمایش-

.مشاهده-
دقت تمرین -

.ممارست
.تقلید و تکرار-
.شنیدن-
.یادداشت برداري-
.پرسش و پاسخ-
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.مدیریت زمان-
.مدیریت مواد و تجهیزات-
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�
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��×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

.سربندي ابتداي دار-
.نقشه خوانی-
.پودگذاري مطابق نقشه-

دفتین زدن.-

.شیرازه پیچی-

���
×�
��
×�

�
��

.نحوه صحیح دفتین زدن-
جمع نشدن و کج نشدن گلیمک -

.ابتداي کار
.شیرازه پیچی یکدست و صاف-
.نقشه خوانی درست-
.اجراي درست تکنیک-
.سفیدك نداشتن کار-
.بافت صحیح مطابق یا نقشه-

����
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�����������×�����
.بافتههايکنارهدرپیچیشیرازهتشریحوتوضیح-
هاي کار.پیچیدن شیرازه در لبه-
بافت گلیم به روش الدي بر اساس نقشه.-

×�����×����×�������×���×������
������������

).پاسخوپرسش،فیلمواسالیدیاعکس. (پیچیشیرازهعملیاجرايتشریحوتوضیح-
یاعکسنمایش.(بافتسطحباهاشیرازهسازيیکنواختبرايعملیاجرايوتشریح-

).فیلم
نمایش فیلم روش بافت گلیم الدي.-

.شنیدن-
.مشاهده-
.یادداشت برداري-
تمرین و -

.ممارست
.پرسش و پاسخ-
.تقلید و  تکرار-
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.مدیریت زمان-
.مدیریت مواد و تجهیزات-
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���
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�
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��×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

.سربندي ابتداي دار-
.نقشه خوانی-
.پودگذاري مطابق نقشه-
دفتین زدن.-
.شیرازه پیچی-

���
×�
��
×�

�
��

.نحوه صحیح دفتین زدن-
.جمع نشدن و کج نشدن گلیمک ابتداي کار-
.شیرازه پیچی یکدست و صاف-
.درستنقشه خوانی -
.اجراي درست تکنیک-
.سفیدك نداشتن کار-
.بافت صحیح مطابق یا نقشه-

����
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���
×������

����
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×�����

����×������
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������×���×�����
.فیلم-

�����������×�����
.بافتههايکنارهدرپیچیشیرازهتشریحوتوضیح-
.بافتباهمترازپیچیشیرازهسازيیکنواختتشریحوتوضیح-
.هاچلّهرويبربافتانتهايدرطرازخطکشیدنلزوموتوضیح-
.دارهايفندكیاهاپیچوسیلهبههاچلّهکردنشلتشریح-
ها.شل کردن چلّه-
.)کوجیوهاف(اتّصاالتهمازگلیمنمودنآزادتشریح-
آزاد کردن گلیم از اتّصاالت.-
عـدم جهـت گلـیم داشـتن نگـه وقیچـی وسـیله بـه هاچلّهبرشتشریحوتوضیح-

.نآافتادن
.داررويازگلیمجداسازيتشریح-
ها و جداسازي گلیم  از دار.برش چلّه-

�����×��×������×�����×��×����×�����×���؟×������×���×�����×�����×����×��×�����
����×�×����×���×��×��×���×����×����؟

توان بر حسب سلیقه شخصی هر چند سانت براي ایجاد تنوع در این نوع شیرازه  می 
به چند سانت رنگ خامه را تغییر داد و یا همزمان از دو رنگ مختلف براي بافت 

.شیرازه استفاده کرد

�����×��×�������×����×�����×���×���×����×����×��×����×�����×��×����×���×�����×��
�������×���×����×����؟�×����×����×��×��×�����×�×��×

����×���

�����
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هاي شیرازه قرار داده و شیرازه چلّهادامه نخ قبلی و نخ شیرازه جدید را در امتداد 
پیچی را مانند همان ابتداي کار ادامه داده بصورتی که تمامی نخ هاي قبلی داخل 

.شیرازه باقی بمانند
.×�����×����×�������×���×������

������������
وپرسش، فیلمواسالیدیاعکس(پیچیشیرازهعملیاجرايتشریحوتوضیح-

.)پاسخ
نمایش(بافتسطحباهاشیرازهسازيیکنواختبرايعملیاجرايوتشریح-

).فیلمیاعکس
.کشخطوماژیکازبااستفادههاچلّهرويبربرشخطایجادتوضیح-
).فیلمنمایش(هاچلّهکردنشلبرايعملینمایشوتشریح-
).فیلمنمایش(اتّصاالتهمهازگلیمسازيآزادبرايعملینمایشوتشریح-
).اسالیدیاعکس، فیلماجراي(قیچیباچلّهبرشنحوهتوضیحوعملینمایش-
).فیلماجراي(داررويازگلیمجداسازيعملاجراي-

.شنیدن-
.مشاهده-
.برداريیادداشت -
.تمرین و ممارست-
.پرسش و پاسخ-
.تقلید و  تکرار-
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کارعملکرداستانداردتحلیل-1-8برگ هنمون

������×�×�����×����
������×����×������×�×�����×������

�×�����×����×���×����×��������������×�×��×����×�

��������×���×�×�������×�������������×����� ����

����×�� ×��������×���×������×�������������×���ĹÈ���×������×���������
×�×��������×������×����×�������

×����×�����×����×���×������×�����
���×����×�������×�����×������×�

؟��×���×�������

�����×��ً ّ ��������×��������×����

���×��ً ّ ً َ
������×����×����

×���
�������

����
×���������

؛ٌ ×���×�����×�����
کارگاه بافت فرش  -
دقیقه135سانتیمتر                 زمان 100×150دار گلیم بافی -

؛ٍ �����×ـ××����×���ـ�����×�����×ـ×����×�����×���

���×����×���������×������×�������؛ٌ
سربندي ابتداي دار -
نقشه خوانی ، پود گذاري و پیچیدن آن  -
و شیرازه پیچیدفتین زدن-
ها ( جداسازي گلیم از دار )چلّهشل کردن دار و برش -

؛ُ ��������×��������
متر-مشاهده و بررسی 

؛ِ ���×�����×����×����×�������×�×�����
آچار دار –ماژیک –متر –قیچی –دفّه–نخ سربندي –سیخ پودکشی –پود و خامه گلیم بافی –دار گلیم یافی 

؛ّ ������×����×�����×��×����×����ـ���
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ارزشیابی کار–1-9برگ هنمون

������×�×�����×����
������×����×������×�×�����×������

�×�����×����×���×����×��������������×�×��×����×�

��������×���×�×�������×�������������×����� ����
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سربندي، نقشه خوانی، پودگذاري و 
، دفتین زدنپیچیدن پود براي ایجاد نقش، 

گلیم از دار شیرازه پیچی، جداسازي 
بافندگی

× �����×��ً ّ���
��

���×��������×����

���×��ً ّ ً َ
 ������×����×�����������×�������

���×���×��

�������×��×���������×�����
×�×����×�����×��������×�����������”

����×�����
���������×”����×��ـ�����ـ����×

“���
����

ٌ������

.کشی شده چلّهدار -
.دفّه-
.قیچی-
.نخ سربندي-
کارگاه بافت فرش        -

دقیقه45

سربندي با دقت و صحیح انجام شده -
.است

ــت  - ــربندي یکنواخ ــت س ــراکم باف ت
.نیست

.سربندي کج و مایل شده است-

زنجیره بافی کامالً یکنواخت و کامال -
دار است.موازي با پایین 

َ
100

%

زنجیره بافی شل و سفت شده اما موازي -
با پایین دار می باشد.

ٍ
70تا
%

زنجیره بافی با پایین دار موازي نمی -
باشد.

ٌ
زیر
70

ٍ
×�×�����×����
×�×�������
��������

.کشی شدهچلّهدار -
.پود-
سیخ پودکشی.-
.قیچی-

دقیقه60کارگاه بافت فرش   

بافت گلیم الدي مطابق نقشه و با -
دقت انجام شده است

بافت گلیم الدي با اندکی تفاوت -
نسبت به نقشه انجام شده است

بافت انجام نشده است-

اجراي دقیق نقوش -شماررجرعایت -
- مطابق با نقشه

َ
100

%
اندکی اختالف در –شماررجرعایت -

اجراي نقشه
ٍ

70تا
%

اختالف مشهود در -شماررجاختالف در -
اجراي نقشه

ٌ
زیر
70

َ���×�����×�
����×������

.کشی شده چلّهدار -
.پود-
.سیخ پودکشی-
.دفّه-
.قیچی-

دقیقه15کارگاه بافت فرش   

تمام رجهاي بافته شده یکنواخت و -
.با کشش مناسب پود انجام شده است

.برخی رجها کشش مناسب ندارند-
.رج هاي بافته شده اعوجاج دارند-

-موازي بودن رج ها با پایین دار-
یکنواختی قطر و تراکم سرتاسري شیرازه

َ
100

%

قطر و تراکم شیرازه تا حدودي -
تراکم رج هاي گلیم - یکنواخت است

اندکی متغیر است.
ٍ

70تا
%

اعوجاج دارد. قطر شیرازه رج هاي گلیم -
هاي طرفین یکنواخت نیست.

ٌ
زیر
70

ُ
×�������×�×��

×�������
���×��×����

.دار بافته شده-
.قیچی-
.آچار دار-

دقیقه15کارگاه بافت فرش   

چلّهپیچ هاي تنظیم دار شل شده و -
ها با طول مناسب و یکنواخت برش 

خورده اند.
چلّهپیچ هاي تنظیم دار شل شده -

ها با طول متغیر برش خورده اند.
قبل از باز کردن پیچ هاي تنظیم دار -
ها برش خورده اند.چلّه، 

طول مناسب -ها چلّهبرش یکنواخت -
موازي بودن –هاي باال و  پایین گلیم چلّه

یکنواختی سطح گلیم- کناره هاي گلیم
َ

100
%

ها چلّهطول –ها یکنواخت چلّهبرش -
–کوتاه است. کناره ها موازي یکدیگر 

سطح گلیم یکنواخت
ٍ

70تا
%

ها متغیر و  طول آنها کوتاه چلّهبرش -
کناره ها ناموازي–سطح گلیم مواج –

ٌ
زیر
70

, ایمنی, فنّیشایستگی هاي غیر 
زیست محیطی و اتتوجهبهداشت, 

نگرش

زمانمدیریت 
مدیریت مواد و تجهیزات

“���×�����×�������”×���×��������
�بلی   

�خیر   

معیار شایستگی انجام کار  :
4و 3و 2و 1از مراحل  2کسب حداقل نمره 
زیست محیطی و نگرش اتتوجه, ایمنی, بهداشت , فنّیاز بخش شایستگی هاي غیر 2کسب حداقل نمره 

از مراحل کار2کسب حداقل میانگین 
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.مدیریت زمان-
.مواد و تجهیزاتمدیریت-

�
�

��×�
��
×�
��
�
���

���
×�
���
�

�

��×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

.سربندي ابتداي دار-
.نقشه خوانی-
.پودگذاري مطابق نقشه-
دفتین زدن.-
.شیرازه پیچی-

���
×�
��
×�

�
��

.صحیح دفتین زدنةنحو-
.جمع نشدن و کج نشدن گلیمک ابتداي کار-
.شیرازه پیچی یکدست و صاف-
.نقشه خوانی درست-
.اجراي درست تکنیک-
.سفیدك نداشتن کار-
.بافت صحیح مطابق یا نقشه-

����
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 ������×���×�����
پوستر (کوجی بندي).-
پوستر (زنجیره بافی).-

����×�������×�����:
انجام چلّه کشی و تنظیم نهایی کشش چلّه ها با محکم کردن پیچ هاي تنظیم دار.-
ایمنی هنگام استفاده از ابزار و تجهیزات.رعایت بهداشت فردي و نکات -
کارگیري ابزار و تجهیزات.خالّقیت در به-
کاربرد چوب مهار در بین چلّه ها به جاي نخ زهوار روي زیر دار.-
کاربرد چوب هاف بین چلّه ها به جاي نخ زهوار باالیی.-
قرار دادن چوب هاف و تسمه در جاي خود.-
روي دار با فواصل معین.انجام چلّه کشی-
دلیل کاربرد چوب کوجی بر روي دارهاي فارسی و عدم استفاده از آن برروي -

دارهاي ترکی باف.
وسیلۀ میخ.کاربرد نخ اتصال کوجی و نحوة بستن آن به دو سر کوجی به-
قرار دادن زیر سري هاي دو سر کوجی به راست روهاي دار با استفاده از نخ چلّه.-
اتّصال بین نخ هاي چلّه بر روي چوب کوجی با نخ کوجی بندي.-
ایجاد فاصلۀ اضافی بین چلّه ها و چوب کوجی.-
تشریح اهمیت زیرسازي در ابتداي بافته ها(فرش یا گلیم).-
بافت زنجیره در ابتداي بافته هاي متداخل(گندمی) و قایقی(جناقی)-
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������������
توضیح نحوة پیچاندن نخ چلّه از زیر دار و سر دار و -

رد کردن چلّه از نخ هاي زهوار.
توضیح مقدار کشش چلّه و رعایت آن تا آخر چلّه -

کشی 
اجراي عملی چلّه کشی به همراه نمایش فیلم، -

عکس یا اسالید
ها، تشریح چگونگی اجراي عملی تنظیم نهایی چلّه-

رعایت بهداشت فردي و نکات ایمنی و بهداشتی کار.
تشریح، کنترل و هدایت.-
ارائۀ پوستر، پاورپوینت یا نمایش فیلم.-
طرّاحی فعالیت عملی از ساده به سخت.-

.مشاهده-
.تقلید و تکرار-
.پرسش و پاسخ-
.شنیدن-
.یاداشت برداري -
.تمرین وممارست-
کردن.ت دقّ-
.ایمنی و بهداشتی کارانجام و رعایت نکات -
سرعت و ءبراي ارتقاخالّقانهکارگیري روش هاي به-

.در مراحل کارکیفیت

 ����×������×�����×����×�����×���×����

www.torreh.net www.irancarpet.com www.carpetour.net
http://icsa.ir http://goljaam.icsa.ir
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.مدیریت زمان-
.و تجهیزاتمدیریت مواد -

ي 
 ها

گی
ست

شای
نّی

ف

���
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ازاستفادهبادارسازيقرینهوتنظیم-
...واچار

.داررويبربنديسیه-
.بنديزهوار-
.کشیچلّه-
.کوجی بندي-
.سربندي-

���
×�
��
×�

�
��

.رعایت اصول درست تنظیم دار-
.پایین و باالي داربنديسیهمطابقت -
قرار گیري درست نخ زهوارها بر روي -

.راست رو ها
.کشش یکسان تمامی تارها-
چلّه ها.و هماهنگ منظّمزیر و روي -
.بافت درست سربندي ابتداي کار-
درست دفتین زدن و درست خوابیدن -

.پودها بر روي هم
پوددهی دقیق و صاف.-

����
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.24فیلم -

�����������×�����
.هابافتهدرسربنديلزوموکاربرد،جنسمورددرتوضیح-
.مختلفمناطقبهتوجهباسربنديهايروشانواعمورددرتوضیح-
.)گلیمکوقایقی-دوگره-زنجیره(شاملسربنديانواعتشریح-
بافت سربندي ابتداي دار.-

×�����×����×�������×���×������
������������

اسالید.یافیلم،عکسباآنلزوموسربنديجنسوکاربردنمایش-
پاسخ.وپرسش-
.)عملی(اجراییبه صورتسربنديانواعتشریح-

شنیدن.-
عکس.وفیلممشاهده-
برداري.یاداشت-
تکرار.وتقلید-
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.مدیریت زمان-
.مدیریت مواد و تجهیزات-
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.سربندي ابتداي دار-
.نقشه خوانی-
.نقشهپیچی مطابقپودگذاري-
.پیچیشیرازه-
دفتین زدن.-

���
×�
��
×�

�
��

.انتخاب مواد مصرفی مناسب-
.و صافمنظّمبافت زنجیره -
.نحوه صحیح دفتین زدن-
جمع نشدن و کج نشدن گلیمک -

.ابتداي کار
.شیرازه پیچی یکدست و صاف-
.اجراي درست تکنیک-
رعایت قانون پیچش پود بر روي یک -

.تار

����
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.ورنیگلیمرويبرگذاريپودلزوممورددرتوضیح-
.کارپایانتادفتینباانکوبیدنوورنیگلیمرويبرپیچی پودتشریح-
.هاپودرويبردفتینکوبیدننحوهولزوممورددرتوضیح-
یکنواختشکلبهدفتینوسیلهبهزنیپودوهاپودکششمقدارتشریحوتوضیح-
.کارپایانتا
.بافتههايکنارهدرپیچیشیرازهشریحوتوضیح-
.بافتباهمترازپیچیشرازهسازيیکنواختتشریحوتوضیح-
.هاچلّهرويبربافتانتهايدرطرازخطکشیدنلزوموتوضیح-
پودرپیچی به روش ورنی بر اساس نقشه-
شیرازه پیچی-
دقین زدن-
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بهداشتیوایمنینکاترعایتباگلیمرويبرگذاريپودلزوممورددرتوضیح-
).فیلمنمایش(
گلیمبرروينآکوبیدنوسیخیادستباگلیمرويبرگذاريپودعملیاجراي-
).پاسخوپرسش(بهداشتیوایمنینکاترعایتبادفتینبا
.ایمنینکاترعایتتذکّرباپودرويبردفتینکوبیدنةنحونمایش-
اسالیدیافیلم،عکسبصورتدفتینبازنیپودوپودکششاجرايونمایش-
).کاراجرايوعملینمایش(
.پیچیشیرازهعملیاجرايتشریحوتوضیح-
.بافتسطحباهاشیرازهسازيیکنواختبرايعملیاجرايوتشریح-
.کشخطوماژیکازاستفادهباهاچلّهرويبربرشخطایجادتوضیح-

.مشاهده-
.ممارستوتمرین-
.پاسخوپرسش-
.شنیدن-
.برداريیاداشت-
.تکراروتقلید-
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.مدیریت زمان-
.مدیریت مواد و تجهیزات-
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.ابتداي دارسربندي -
.نقشه خوانی-
.نقشهپیچی مطابقپودگذاري-
.پیچیشیرازه-
دفتین زدن.-

���
×�
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×�

�
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.انتخاب مواد مصرفی مناسب-
.و صافمنظّمبافت زنجیره -
.صحیح دفتین زدنةنحو-
جمع نشدن و کج نشدن گلیمک -

.ابتداي کار
.شیرازه پیچی یکدست و صاف-
.اجراي درست تکنیک-
رعایت قانون پیچش پود بر روي -

.یک تار

����
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.ورنیگلیمرويبرگذاريپودلزوممورددرتوضیح-
.کارپایانتادفتینباانکوبیدنوورنیگلیمرويبرپیچی پودتشریح-
.هاپودرويبردفتینکوبیدننحوهولزوممورددرتوضیح-
یکنواختشکلبهدفتینوسیلهبهزنیپودوهاپودکششمقدارتشریحوتوضیح-
.کارپایانتا
.بافتههايکنارهدرپیچیشیرازهشریحوتوضیح-
.بافتباهمترازپیچیشرازهسازيیکنواختتشریحوتوضیح-
.هاچلّهرويبربافتانتهايدرطرازخطکشیدنلزوموتوضیح-
پودرپیچی به روش ورنی بر اساس نقشه-
شیرازه پیچی-
دقین زدن-

مشاهده (مورب)ریبورنی روي کار یک طرح جناغی یا اُدر تمامی گلیم هاي 
بافنده می تواند از این دو عامل استفاده شود . پشت خالّقیتشود که بر حسب می

ق نیز کار نیز یا به شکل قوس هاي گره پشت فرش یا در برخی موارد گلیم پود معلّ
است.آزاددیده می شود و در برخی موارد پود هاي 

����×���×���×���×����×���×�����×��×�����×����×����×���×�×���×����×��×����×�����
����×��×�����
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تخت بافت و لول بافت که خود تخت بافت به دو دسته ( یک پود و چند پود) 
شود.تقسیم می

���×���×�×��×����×�×�����×����×���×����×��×������؟×��×��×��×���×�����×���×����
�����×��×����×�����×����×�����×�×�����×����×��×���×���×��×�×����×����

؟�������

است و برخی آزادبرخی از گلیم هاي ورنی سر پودهاي رنگی در پشت کار 
.و یا معلقی وجود نداردآزادق در پشت کار هیچ پود صورت عبوري یا معلّهب

����

������
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.   مدیریت زمان-
.مدیریت مواد و تجهیزات-

�
�

��×�
��
×�
��
�
���

���
×�
���
�

�

��×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

سربندي ابتداي دار.-
خوانی.نقشه-
.نقشهپیچی مطابقپودگذاري-
.پیچیشیرازه-
دفتین زدن.-

���
×�
��
×�

�
��

.انتخاب مواد مصرفی مناسب-
.و صافمنظّمبافت زنجیره -
.صحیح دفتین زدنةنحو-
جمع نشدن و کج نشدن گلیمک -

.ابتداي کار
.شیرازه پیچی یکدست و صاف-
.اجراي درست تکنیک-
رعایت قانون پیچش پود بر روي -

.یک تار

����
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�����������×�����
.گلیمانتهايدرزدنگرهیاسربنديلزومتوضیح-
.گلیمانتهايدرزدنگرهوسربنديتشریح-
.تجهیزاتوابزارازاستفادههنگامایمنینکاتوفرديبهداشترعایت-
.تجهیزاتوابزارازکارگیريبهدرخالّقیت-

×�����×����×�������×���×������
������������

، فیلمنمایش(هاچلّهکردنشلاسبراسعملینمایشوتشریح-
)پاسخوپرسش

.اتّصاالتۀهمازگلیمسازيآزادبرايعملینمایشوتشریح-
.قیچیباهاچلّهبرشةنحوتوضیحوعملینمایش-
.داررويازگلیمجداسازيعملیاجراي-
.گلیمانتهايدرگرهیاسربنديازاستفادهلزومتوضیح-
.گلیمانتهايدرگرهیاسربنديازاستفادهتشریح-
وایمنینکاتوفرديبهداشترعایتچگونگیتشریح-

.کاربهداشتی
.هدایتوکنترلوتشریح-

.مشاهده-
.برداريیاداشت-
.پاسخوپرسش-
.تکراروتقلید-
.شنیدن-
کردن.دقت-
وایمنینکاتیتارعوانجام-

.کاربهداشتی
برايخالّقانههايروشکارگیريبه-

.کارمراحلدرکیفیتوسرعتارتقاي
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����×����×����”×����×���×���“����×�����×����×�
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×�����

����×������
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������×���×�����

�����������×�����
.دارهايفندكیاهاپیچوسیلههبهاچلّهکردنشلتشریح-
هاچلهشلُ کردن -
.)کوجیوهاف(اتّصاالتۀهمازگلیمکردنآزادتشریح-
ها و جداسازي گلیم از روي دار.برش چله�آزادي گلیم اتصاالت -
جهــتگلــیمداشــتننگــهوقیچــیوســیلههبــهــاچلّــهبــرشتشــریحوتوضــیح-

.نآافتادنعدم
.داررويازگلیمجداسازيتشریح-

������×�����×��×��×��������×�����×�����×�×�����×��×������×��×����؟×��×��×���×
�����×����×������×��×���×���×�����×����×����×����×��×��×����×�����×��×��×�

���؟��×����×��×���×�����

.یک خانه نقشه استةساده : هر تار در تصویر نشان دهندگلیم تصویر 

������
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.یک خانه نقشه استةعبوري: هر تار در تصویر نشان دهندگلیم تصویر

: هر دو تار در تصویر نشان دهنده یک خانه استگلیم ورنی(پیچشی)تصویر

×�����×����×�������×���×������
������������

، فیلمنمایش(هاچلّهکردنشلبراسعملینمایشوتشریح-
).پاسخوپرسش

اتّصاالت.همهازگلیمسازيآزادبرايعملینمایشوتشریح-
.قیچیباهاچلّهبرشةنحوتوضیحوعملینمایش-
.داررويازگلیمجداسازيعملیاجراي-
.گلیمانتهايدرگرهیاسربنديازاستفادهلزومتوضیح-
.گلیمانتهايدرگرهیاسربنديازاستفادهتشریح-
وایمنینکاتوفرديبهداشترعایتچگونگیتشریح-

.کاربهداشتی
.هدایتوکنترلوتشریح-

.مشاهده-
.برداريیاداشت-
.پاسخوپرسش-
.تکراروتقلید-
.شنیدن-
کردن.دقت-
وایمنینکاتیتارعوانجام-

.کاربهداشتی
برايخالّقانههايروشکارگیريبه-

.کارمراحلدرکیفیتوسرعتارتقاي
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کارعملکرداستانداردتحلیل-1-8برگ هنمون

������×�×�����×����
������×����×������×�×�����×������

×����×���×����×�����×���������������×�×��×����×�

��������×���×�×�������×�����
×�����

��������
 ����

×����×�� ×��������×���×������×�������������×���ĹÈ���× ������× ���������
×��������×�×�������×�×������
×������×����×��×���×�����×�
×���×��×��×�������×�×����

؟�������

×�����×��ً ّ ��������×��������×����

���×��ً ّ ً ُ

�������×��������”�����“�������×�������
×���������

؛ٌ ×���×�����×�����
.کارگاه بافت-
.سانتیمتر100×150دار گلیم بافی -

دقیقه135زمان 
؛ٍ �����×ـ××����×���ـ�����×�����×ـ×����×�����×���

؛ٌ ���×������×���������×����×���×����
.سربندي ابتداي دار -
.نقشه خوانی ، پود گذاري و پیچیدن پود-
.و شیرازه پیچیدفتین زدن-
.ها ( جداسازي گلیم از دار )چلّهشل کردن دار و برش -

؛ُ ��������×��������
متر-مشاهده و بررسی 

؛ِ ���×�����×����×����×�������×�×�����
آچار دار –ماژیک –متر –قیچی –دفّه–نخ سربندي –سیخ پودکشی –پود و خامه گلیم بافی –دار گلیم یافی 

؛ّ ������×����×�����×��×����×���ـ����
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ارزشیابی کار–1-9برگ همونن

��������×���×�×�������×�������������×����� ����

����×�� ×����
×������×��������

����×���
�����×���ĹÈ

×������×������������

×���×�����×�×��������×�×�������×�×������
×���×��×��×�������×�×����×������×����×��

؟�������
×�����×��ً ّ ��������×��������×����

���×��ً ّ ً ُ
���

×����×����×����
”�����“

×���
�������

����
���×���×��

�������×��×���������×�����
×�×����×�����×��������×�����������”

�������������×”����×��ـ�����ـ����×���“�����×����

ٌ������

-×××××����×������
-������×��
-××××××××××××××××××���
-����
-×××××××××����

×����ُ ِ�����

سربندي با دقت انجام شد است.-
تراکم سربندي یکنواخت نیست.-
.سربندي کج و مایل شده است-

زنجیره بافی کامالً یکنواخت و کامال -
%100َموازي با پایین دار است.

زنجیره بافی شل و سفت شده اما -
%70تاٍموازي با پایین دار می باشد.

زنجیره بافی با پایین دار موازي -
70زیرٌباشد.نمی

ٍ×�×�����×����
×�×���������������

-××××××××����×������
-����
-×××××××××××××××××××���
-���
-×××������×���
-����

-××××××××����
×����ّ ً�����

بافت گلیم مطابق نقشه انجام شده است.-
بافت گلیم با اندکی تفاوت نسبت به -

نقشه انجام شده است.
گلیم بافته شده ناقص و معیوب است.-

اجراي دقیق نقوش -شماررجرعایت -
%100َمطابق با نقشه.

اندکی اختالف در –شماررجرعایت -
%70تاٍاجراي نقشه

اختالف مشهود - شماررجاختالف در -
70زیرٌدر اجراي نقشه

َ���×�����×������×�
����

-����×������
-���
-���
-����
����××××××××؛

×����ٌ ِ�����

رج هاي بافته شده کامال موازي با تراکم -
مناسب می باشند و شیرازه با دقت پیچیده 

شده است.
برخی رج ها  یکنواخت نیست اما کل -

کار یکنواخت شده است. و شیرازه نیز  شل 
و سفت شده است.

رج هاي بافته شده اعوجاج دارند و -
باشد.شاکله گلیم یکنواخت نمی 

-موازي بودن رج ها با پایین دار-
یکنواختی قطر و تراکم سرتاسري 

شیرازه
َ100%

قطر و تراکم شیرازه تا حدودي -
تراکم رج هاي گلیم - یکنواخت است

اندکی متغیر است.
%70تاٍ

رج هاي گلیم اعوجاج دارد. قطر -
70زیرٌشیرازه هاي طرفین یکنواخت نیست.

ُ×�������×�×��
���×��×����×�������

-����×������
-���

-���×����
-××××××××����

×����ٌ ِ�����

ها کامال یکنواخت برش داده شده و چلّه-
گلیم بدرستی از دار جدا شده است.

ها کوتاه و بلند شده اند چلّهتعدادي از -
اما ساختار گلیم سالم می باشد.

ها در حین چلّهبه دلیل شل نبودن -
برش، ساختار گلیم کج شده است.

طول - ها چلّهبرش یکنواخت -
–هاي باال و  پایین گلیم چلّهمناسب 

- موازي بودن کناره هاي گلیم
یکنواختی سطح گلیم

َ100%

چلّهطول –ها یکنواخت چلّهبرش -
ها کوتاه است. کناره ها موازي یکدیگر 

سطح گلیم یکنواخت–
%70تاٍ

ها متغیر و  طول آنها چلّهبرش -
کناره ها –سطح گلیم مواج –کوتاه 

.ناموازي
70زیرٌ

, ایمنی, بهداشت, فنّیشایستگی هاي غیر 
زیست محیطی و نگرشاتتوجه

مدیریت زمان
مدیریت مواد و تجهیزات

“���×�����×�������”×���×��������
�بلی 

�خیر 
معیار شایستگی انجام کار  :

4و 3و 2و 1از مراحل  2کسب حداقل نمره 
زیست محیطی و نگرش اتتوجه, ایمنی, بهداشت , فنّیاز بخش شایستگی هاي غیر 2کسب حداقل نمره 

.از مراحل کار2کسب حداقل میانگین 
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.   مدیریت زمان-
.مدیریت مواد و تجهیزات-
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�
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�

��×�������×������ٌٍَ�����×�������×���

نقشه خوانی.-
.نقشهپیچی مطابقپودگذاري-
.پیچیشیرازه-
دفتین زدن.-

���
×�
��
×�

�
��

.صحیح دفتین زدنةنحو-
جمع نشدن و کج نشدن گلیمک -

.ابتداي کار
.شیرازه پیچی یکدست و صاف-
.اجراي درست تکنیک-
رعایت قانون پیچش پود بر روي -

.یک تار
سربندي صاف و بدون باالزدگی -

در پایان کار.

����
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 �����
هاي درسی لیف کتابدفتر تأ–صنایع دستی ۀاستاندارد شایستگی حرفه رشت-1

.1393-و حرفه اي و کاردانشفنّی
و فنّیلیف کتابهاي درسی دفتر تأ-صنایع دستی ۀزشیابی رشتاستاندارد ار-2

.1393-اي و کاردانشحرفه
و فنّیصنایع دستی دفتر تالیف کتاب هاي درسی ۀدرسی رشتۀراهنماي برنام-3

.1394حرفه اي و کاردانش 
دفتر -فرش-صنایع دستیۀهم) رشتدرسی (درس اول پایه دۀراهنماي برنام-4
.1394-و حرفه اي و کاردانشفنّیلیف کتابهاي درسی تأ
و فنّیهاي درسی لیف کتابفتر تأد-صنایع دستی ۀنیاز سنجی شغل رشت-7

.1393-اي و کاردانشحرفه
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ظر از نیابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی به عهده دارد، صرفشارز
هاي آموزشی رسمی انجام انجام شود یا اینکه خارج از برنامههنرستانکه در این
یابی تجارب حاصل در طول زندگی به کاربرده د و یا در حین شغل یا براي ارزگیر
هم براي افراد که ،العمر استیابی از جمله اجزاء مهم یادگیري مادامشارز. شود

یابی و اهداي گواهینامه معتبر در مراحل مختلف زندگی شبه روشی براي ارز
هاي موزي که در پی ارتقاء برنامهآاحتیاج دارند و هم براي مؤسسات مهارت

ايفهفنی و حرهاي آموزشارزشیابی خود هستند تا بتوانند سیاستذیري تحرك پ
. درازمدت خود را تحقق بخشند

در اسناد باالدستی و توصیه هاي بین المللی توجه زیادي به تحول ارزشیابی در 
نظام آموزشی شده است:

×����×���×��×�����×�����×�×�����×��×����×�����×���×���×�����
ٌَ؛���������× ٍ

 آموزان براي شناسایی نقاط قوت و ضعف شیوه هاي ارزشیابی دانشبنیادینتحول
. دانش آموزانپرورش استعدادها و خالقیتو 

�����×�×�����×��×�������×����×���
 ـ طراحی و اجراي نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهاي 2/19راهکار

تحصیلی و رویکرد ارزشیابی فرآیند محور در ارتقاي هايملی براي گذر از دوره
هاي تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی (فرآیند محور و نتیجه محور) در پایه

. هاي تحصیلیسایر پایه

�����×���×����×������×��×��������
اصله ف،آموزتصویري روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانشمستمرصورت به

ئه هاي وي ارانیازها وا موقعیت بعدي و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیتاو ب
. می کند

آموز را با تأکید بر گري، خود مدیریتی و رشد مداوم دانشزمینه انتخاب
ها را زمینه ساز تحقق آن گیري از سایر روشمی کند و بهرهخودارزیابی فراهم

. داندمی
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گیري را فرصتی براي بهبود موقعیت هاي یادضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی
. داندآموز میدانش

داندگیري را فرصتی براي بهبود و اصالح نظام آموزشی میهاي یادکاستی .

�×���×�����×�×�����×����×�����������”×��×����ٍ ً ٌِ“
هاي یادگیرندگان، باید براي ایجاد و استفاده از اطالعات مربوط به پیشرفت

هاي یاددهی و ارزشیابی فرایند. هاي سنجش موثر و مناسب طراحی شوندتمسیس
ا هیادگیري، از جمله سنجش تکوینی، باید با همکاري همه ذي نفعان، به ویژه معلم

اي مورد نظر، سرپرستان و یادگیرندگان انجام هاي حرفهینهو مربیان، نمایندگان زم
یل از قب(هاي مختلف ا استفاده از روشعملکرد کلی یادگیرندگان را باید ب. شوند

مورد سنجش و ارزیابی )هاخود ارزیابی و در صورت لزوم، ارزیابی توسط هم گروه
. قرار داد

����������������������������������������������
”������ٍ ً ٌٍ“
شناختن و، به رسمیت آنهامسیر هاي آموزش و تجمیعپشتیبانی انعطاف پذیر

هاي صالحیتاستقرار سیستم،انتقال از یادگیري هاي فردي از طریق شفاف سازي
هی دنجش و ارزیابی، شناسایی و اعتباراي پیامد محور، اقدامات معتبر براي سحرفه

اي از جمله در سطح بین المللی، تبادل اطالعات و توسعه هاي حرفهصالحیت
ینتضمهايمکانیسمتعمیمFFمربوطه،ذینفعانتماممیانهمکاريFFوFFاعتماد متقابل

. ايحرفهصالحیتسیستمهايقسمتتمامبهیکپارچهصورتبهکیفیت
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. توانایی انجام کار بر اساس استاندارد را گویند
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هاي شایستگی داراي سطوحی است که یکی از انواع سطح بندي شایستگی
:استشامل موارد زیر وباشد اي میچهار مرحلهاي به صورت حرفه

�������×�����×����×�������×��×����×�����×�������؛َ
با توجه به سطوح بیان شده در اهداف یادگیري و عملکردي به همراه سطوح 

با توجه به تجارب سایر کشورها . نگاشت متفاوتی وجود داردالگويها شایستگی
نشان داده شده در شکل 1اي و تجارب داخلی الگوي حرفههاي فنی و در آموزش

. گرددتوصیه می1
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دریافت

ش
واکن

ش گذاري
ارز

سازمانبندي

تبلور

تقلید

اجراي مستقل

دقت

هماهنگی
حرکات

عادي شدن

به یاد آوردن 

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

ش امور واقعی 
دان

ش مفهومی 
دان ش روندي

دان فراشناخت
ش امور واقعی 

دان

ش مفهومی 
دان ش روندي

دان فراشناخت

ش)
جزء شایستگی- علم ( دان

جزء شایستگی- تفکر و عمل  ( مهارت)
ش)

جزء شایستگی- باور و ایمان (نگر

الگوي 1- طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی

آفریدن
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Task؛�����×����

. اشدبتکلیف کاري کوچکترین واحد یک کار با پیامد و خروجی مشخص و مفید می
پیامد یک تکلیف کاري می تواند به صورت محصول، خدمت یا تصمیم در نظر -

. گرفته شود
. یک تکلیف کاري، قسمتی از کار است که قابل واگذار کردن خواهد بود-
. یک تکلیف کاري داراي نقطه شروع و انتها می باشد-
. یک تکلیف کاري قابل اندازه گیري و مشاهده است-
. یک تکلیف کاري می تواند مستقل از کارهاي دیگر انجام شود-
. می باشد(Step)هر تکلیف کاري داراي دو یا چند مرحله کار -
قرار 125الی 75معموالً در محدوده تعداد تکالیف کاري در هر شغل یا حرفه -

. گیردمی
کسب توانایی در . نیز در برخی از موارد یاد می شود"���"از تکلیف کاري با نام 

. گرددانجام کار بر اساس استاندارد موجب شایستگی می
Step؛�����×���

مراحل. می گویند"مرحله کار"فعالیت هاي الزم براي انجام یک تکلیف کاري را 
معموالً هر تکلیف کاري از سه یا چند . انجام کار یک رویه مشروح انجام کار است

. مرحله کار تشکیل شده است
حرفه: خانه دار

وظیفه: نگهداري حیاط
کار: چمن زدن

مرحله کار: روشن نمودن چمن زن 
������×���������(Performance Standard)

ن آ. ستاندارد عملکرد استوار استاي دنیاي کار براساس اهاي حرفهشایستگی
سطح شناخته شده و قابل قبول براي انجام یک کار در یک حرفه یا شغل را 

معموالً در استاندارد عملکرد شرایط انجام . نامنداستاندارد عملکرد آن کار می
هاي نمون برگ-4شکل آورده می شود(رجوع به کار، عملکرد و معیار ارزیابی

هایی از استاندارد عملکرد آورده شده است:ادامه نمونهدر . ارزشیابی)
در حرفه "بررسی پمپ ها و سیاالت": استاندارد عملکرد جهت انجام کار1نمونه 

ها طبق بررسی پمپ ها و سیاالت طبق چک لیست به طوري که پمپمکاترونیک:
. مشخصات کارکرده و لزجت و سطح روغن طبق مشخصات سازنده باشد

هاي الکتریکی با رسم مدارها و نقشه": استاندارد عملکرد جهت انجام کار2نمونه 
در حرفه برق کار ماهر:"رایانه

که مطابق با نحويکشی بهافزار نقشههاي مدارهاي فرمان با نرمرسم نقشه
. مطابق باشدIECکار رفته در آن با استاندارد م بهئدستی موجود بوده و عالنقشه
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در "اجراي عملیات اولیه تراشکاري"استاندارد عملکرد جهت انجام کار: 3نمونه 
حرفه ماشین کار عمومی:

تفاده تراشی) با اسپیشانی-تراشیپله-اجراي عملیات اولیه تراشکاري (روتراشی
لرانس وصورتی که قطعه کار با دقت ابعادي با تتراش و ابزارهاي تراش بهاز ماشین

mmé1/0 حاصل شود
×�����(skills) “���×�×����×����”

و یا به عبارتی هماهنگی بین اعمال آنها توانائی عضالت و ایجاد هماهنگی بین
البته از سطوح باالئی حوزه شناختی نیز به عنوان . روان حرکتی را مهارت گویند

مهارت هاي روان حرکتی داراي ویژگی هایی هستند که در . مهارت یاد می شود
در هر تکلیف کاري حداقل سه و حداکثر شش مرحلۀ . مشاهده می شودشکل زیر 

کاري وجود دارد که هر مرحله شامل دانش و مهارت است به نحوي که انجام هر 
مهارت مستلزم کاربرد دانش است و تعریف مذکور عملیاتی کردن مهارت را مد 

شکیل مهارت تتواند از چندین بنابراین هر شایستگی(تکلیف کاري) می. نظر دارد
. شده باشد

�����×���×�����×”���×����×�����“؛ٍ���×



��������

ٌ ُ ِ

×����(knowledge) “���×����”
عقالنی از قبیل کسب دانش، رشد مهارت هاي ذهنی، -هاي ذهنیبه توانائی

. قدرت تجزیه تحلیل را دانش گویند
×����(Attitude)“����×�×����×����”

گفته می شود که به جنبه احساسی و عاطفی، ارزش، عالئق هایی نگرش به توانائی
توانائی مشارکت فعال توأم با عالقه مثالی از این نوع . شودو نگرش مربوط می

. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی و عملی است. توانائی است
×�������������×�����×�×�������×���������×��

������
اسمرتبط باشد و براسحرفهشایستگی یابی باید مستقیماً با استانداردهاي شارز

این امر براي . که از استانداردهاي آموزشی اقتباس شود)تدوین شود (نه آنآنها 
از نظر فردي، ارزشیابی . باشدیابی دقیق میزان توانایی فرد ضروري میشارز
شغل حرفه و اد کمک کند تا وارد به افروتواند منجر به صدور گواهینامه شودمی

در آن پیشرفت نمایند و در شرایط یادگیري دائمی روشی براي ثبت ،خاصی شوند
دست هاي متفاوت بهافراد در شرایط مختلف و زمانو شایستگی هايهاتوانایی

ریزي براي تواند در استخدام، ارتقاء و برنامهیابی میشاز نظر کارفرمایان ارز. دهد
و یابیشموزي ارزآاز نظر مؤسسات مهارت. هاي داخلی به کار برده شودآموزش

آموخته شده در برابر هايها و دانشروشی براي تعیین کیفیت مهارتسنجش،
با اعطاي گواهینامه به افراد، . هاي واقعی مورد نیاز در یک حرفه استشایستگی

آموزشی خود را به افراد و هاي توانند برنامهمیاي فنی و حرفهيهاانهنرست
توان در مسیر حرکت از دنیاي کار به دنیاي آموزش می. کارفرمایان ارائه نمایند

. )3سه نوع استاندارد را مورد توجه قرار داد(شکل 
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�����×���������×���×�������×�����×��������×�×�����؛َ���

اي هاي حرفهاساس سطوح صالحیتاي ملی برهاي حرفهنظام صالحیت
.تحرك پذیري افقی و عمودي از ویژگی هاي این نظام است. گذاري شده استپایه

براي ورود به ارزشیابی در یک سطح از صالحیت، باید مدرك سطح صالحیت قبلی 
جهت ارزش گذاري به تجربه . به همراه زمان تجربی مورد نیاز کسب شده باشد

استاندارد عملکرد گذشته (اما با سطح کسب شده، سنجش آغازین مبتنی بر 
شایستگی باالتر) صورت می گیرد و براي ورود به سطح باالتر از ارزشیابی 

در هنگام تحرك افقی در داخل یک حرفه و یا حرف . تشخیصی صورت می گیرد
. دیگر شایستگی هاي مشترك که احراز شده است مورد قبول واقع می شود

کل در ش. تهیه استاندارد ارزشیابی حرفه هستنداستانداردهاي عملکرد مبناي
. اي از استاندارد ارزشیابی حرفه نشان داده شده استنمونه4
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����×������×��������×��×����×��×������×�×������

×��×����×�×���×�����
اي فهحرعملکرد گیري باید استاندارد ی (یعنی اندازهیروایابی باید واجد حداقلشارز

ا بهاستانداردها راین باشد (یعنی بتواند پایایی گیري کند) و انتخاب شده را اندازه
گر ا. ارزشیابی کند)و ناوابسته به یک مکان و یا دستگاه خاصصورت یکنواخت

براساس استانداردهاي محلی و –شود یابی در سطح منطقه درست میشابزار ارز
وري ضر. و نتایج نیز داراي اعتبار وسیع باشند-یا ملی و یا بانک سواالت امتحان

هاي کافی در آموزش،منطقهکارشناسان مراکز ملی سنجش و هنر آموزاناست 
یابی استانداردشاگر ابزارهاي ارز. یابی را دیده باشندشزمینه مدیریت و طراحی ارز

شده به صورت متمرکز تدوین شوند، الزم است این کار توسط متخصصان ارزشیابی 
خطا در . اند صورت پذیردو با کمک افرادي که استانداردهاي حرفه را تدوین کرده

. بودواهدهاي ملی داراي اثرات منفی بسیاري خاعتبار آزمونی ویروامقدار
اي ناظر بر تحققارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه فنی و حرفه

به اي ملی ایرانها و صالحیت حرفهها و دستیابی به سطوح شایستگیشایستگی
باشد:شرح زیر می

ها در موقعیت گیري از شایستگیها در بهرهتنوع ابزارها و روش-1
اي و عمومیهاي حرفهتحصیلی و شایستگیابزارها و روش جهت سنجش پیشرفت

. متنوع خواهد بود
اي استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد هاي حرفهمالك کسب شایستگی

. عملکرد حرفه تکلیف کاري
شواهد کافی و متنوع براي قضاوت -2

مالك گذر از . ارزشیابی به صورت مستمر و عملکردي مبتنی بر عمل خواهد بود
عمومی کسب مدرك براساس صالحیت اي ودوره کسب استاندراد شایستگی حرفه

. خواهد بود
ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیري هر یک از هنرجویان-3

اري کهاي دنیاي کار و تجربه ارزشیابی حرفه به ارزشیابی گروهاستفاده از واقعیت
. و ارزشیابی

در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر خودآگاهی و خودارزیابی -4
درصد قضاوت توسط هنرجو 20الی 10در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه

. انجام خواهد پذیرفت 
. اي و عمومیهاي حرفهتکالیف کاري همراه با سطح بندي شایستگی
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عدم استفاده از شرایط اضطراب آور -5
.شده در استاندارد ارزشیابی باشدشرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر 

منصفانه باشد
)1(ارزیابی همتاآموزان و والدین در سنجشمشارکت سایر دانش-6

فرآیندهاي ساخت، طراحی، آموزان براي سنجش قضاوتی دراستفاده ازگروه دانش
. تعمیر، نصب، تحلیل، اپراتوري

حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی -7
. یی گروه کاري توسط تیمی از هنرآموز انجام می شودارزشیابی نها

نتیجه محور و فرآیند محوري -8
تلقی یادگیري-استاندارد عملکرد تکالیف کاري به عنوان نتیجه فرآیند یاددهی

. برخی از نتایج باید در دنیاي کار (کارآموزي) ارزشیابی شوند. شودمی
کسب شایستگی هابه کار گیري ارزشیابی فرآیند محور در 

کارگروهی و حل مساله -9
اجراي فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و موقعیت هاي جدید جهت حل مساله 

. در زندگی
یادگیري –عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی هارزشیابی ب-10

اق فارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد ات
. خواهد افتاد

تکالیف عملکردي در سنجش -11
ارزشیابی و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی 

. بودحرفه خواهد
جهت اخذ صالحیتهاکسب کلیه شایستگی-12

گردد که در تمامی اي میزمانی یک هنرجو شایسته دریافت مدرك صالحیت حرفه
و در پودمان زمانی گواهینامه گواهینامه شایستگی دریافت کرده باشدهاانپودم

کند که در تمامی کارها، شایستگی انجام کار را با توجه به شایستگی دریافت می
. استاندارد عملکرد داشته باشد

��×���×؟×���×��×���×���×�����×�����×���������×����×��×�����×��×����×�����×���×���×�����×�������؛ٌ
×���×��×���������×��×�������×�������×�����×�����×��×������������×�����×����×�������×����×��×�����
؟×�����
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 شودارزیابی ورودي تعیین صالحیت حرفه اي انجام میسنجش آغازین: براي .
سنجش تکوینی: براي اصالح یادگیري صورت می گیرد .
 سنجش تشخیصی: براي شروع آموزش که معموالً در محیط آموزش انجام

. گیردمی
اي و سطوح صالحیت حرفههاانکاري و پودمسنجش تراکمی: در انتهاي تکالیف

. گیردانجام می
شودکارآموزي و کارورزي و عملیات میدانی انجام میش تکمیلی: برايسنج.

اي و هاي حرفه اي با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت حرفهدر نظام صالحیت
. شودهاي مختلف زمانی استفاده می) از روش... العمر و نوع نظام یادگیري (مادام

شایستگی و تسلط در هر کار و حرفه گیري سطح البته سنجش تراکمی براي اندازه
. گیرداي قرار میمورد توجه ویژه
���������������×����

سازي شدهسنجش عملکردي شامل کتبی عملکردي، سنجش شناسایی، شبیه ،
... اي و درجه360هاي طوالنی مدت، سنجش کار، پروژهنمونه

هاي یاساي: شامل سنجش بر اساس فهرست وارسی، مقسنجش مشاهده
.... بندي، واقع نگاري و درجه

نامه، تفکیک معنایی، سنجش نگرش با مقیاس سنجش عاطفی: شامل پرسش
لیکرت، مصاحبه

ن ای... کار، سنجش پیرو و سنجش تکمیلی: مصاحبه با کارفرما، مشاهده در حین
کار واقعی استفاده نظر در محیطنوع سنجش براي اطمینان از شایستگی مورد

. گیرد)(در کارآموزي و کارورزي مورد استفاده قرار میشودمی
 ،این نوع ... درجه اي و 360سنجش همه جانبه (ترکیبی): شامل کارپوشه

. سنجش ها براي سنجش کلی حوزه هاي یادگیري استفاده می شود

از آنجا که شما بر مبناي تجارب گذشته، با ابزارهاي ارزشیابیِ اهداف دانشی آشنا
هاي شایستگی در اهداف برخی از ابزارهاي ارزشیابی مؤلفه1هستید، در جدول 

. (شامل تفکر و عمل) و اهداف نگرشی(شامل ایمان و اخالق) آمده استمهارتی



ٌ ِ ٍ

���×�����������×��×��������×��������×�����؛ٌ����×
“����”×�����×����×�×����×������×��������

������×���×�����
بعد دانش و مهارت 

ارزشیابی تحلیل کردنبه کار بستنشناختی
آفریدنکردن

الف:
���■■���■���×■���+ دانش امور واقعی

����×ب: دانش مفهومی
■

 +���

��■▲
���

�▲■
▲���
�■

ج:
دانش روندي

 +■���

��
���■���■���■

د:
●������������دانش فراشناختی

×“���”×�����×����×�×����×������×��������

هماهنگی دقتاجراي مستقلتقلید
حرکت

عادي شدن

●��■●■���
�

●��
��■

●■��
�

●■��
�

“��×����×����×�×����”×����×����×�×����×������×��������

تبلوربنديسازمانگذاريارزشواکنشدریافت
●���
�■

●����
■

●���
�■

●�◊�
��■

●�◊
■��
�

ابزارهاي آزمون و سنجش:
آزمون �آزمون تشریحی�کردنی آزمون جور×غلط-آزمون صحیح+ 
کارپوشه�سنجش عملکردي�مشاهده�ايچند گزینه�پاسخ-هاکوت
پرسش شفاهی�مصاحبه◊نقشه مفهومی▲فهرست وارسی ●روبریک■
پژوهش موردي�گزارش�درجه360آزمون�پروژه�نمونه کار�
.خودسنجی�کارگروهی�ایفاي نقش�ارائه�محک زنی�

توان از ابزارهاي دیگر براي سنجش رشته تحصیلی میو (با توجه به نوع آزمون 
استفاده نمود).
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اساس شایستگی عبارتند از:طور خالصه انواع سنجش در آموزش بر هب
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شایستگی انجام کار براساس استاندارد عملکرد را سنجش حرفه باید در ارزشیابی 

با توجه به. باشدمهارت و نگرش می،دانشاین شایستگی ترکیبی از . نماید
هاي مورد ارزیابی به ها، شایستگیاي و شرایط ارائه آموزشاستانداردهاي حرفه

اهیابی ممکن است عالوه بر ارزشیابی مهارتشارز. هاي گوناگون خواهند بودصورت
ري هاي دیگکه مستقیماً با حرفه فرد در ارتباط هستند، مهارتهاییو شایستگی

ها عبارتندند: این مهارتگویهاي محوري میمهارتآنها گیري کند و بهنیز اندازهرا
هاي اجتماعی و شهروندي، هاي زندگی شامل مهارتاز سواد و حساب، مهارت

سازي و براساس حرفه فرد هاي عام کاریابی مانند ارتباطات و تصمیممهارت
لذا ارزشیابی به صورت کل نگر می باشد به . هاي مدیریت و کار آفرینیمهارت

یرفنی در تحلیل کارها مورد توجه قرار خواهد طوري که شایستگی هاي فنی و غ
. گرفت

هاي سنجش و ارزیابی محتوي یک فرآیند و سیستم آموزش و رویکردها و روش
بندي گردد:هاي مختلف دستهتواند براساس شاخصاي میتربیت فنی و حرفه

������×�������×��������
هاي استاندارد شده و بانکهاي یابی وجود دارد: آزمونشدو روش مدیریتی ارز

.اطالعاتی
�����×���×���������×���

استاندارد شده و ايشایستگی حرفههاي یابیشاین رویکرد شامل تدوین ارز
مراکز مستقیماً توسط هاي متمرکز است که یاسازمان دادن آزمون در موقعیت

به عهده اعتباربخشی آن رامراکزکه این شود و یا اینانجام میملی سنجش
که با شوداین روش معموالً در کشورهاي در حال توسعه انجام می. گیرندمی

این مؤسسات به کشورهاي . اندهمکاري کردهUK ,City Guildsمؤسساتی نظیر 
وین ها را تدهاي ارزشیابی مناسب این برنامهاند تا برنامهدر حال توسعه کمک کرده

. کنند و یا اقتباس نمایند
نیز ابزار Ciscoوري نظیر میکروسافت و آهاي فنهاي اخیر برخی شرکتدر سال

موزي به کار برده شده در سطح جهان آهاي مهارتشده و برنامهیابی استانداردشارز
. دنماینهاي مربوطه را صادرتوانند گواهینامهاین مؤسسات می. اندرا تولید کرده
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یابیشاالت ارزؤاس استانداردهاي حرفه، بانک اطالعاتی شامل سدر این روش براس

ی این بانک اطالعات. شودتشکیل میشایستگی حرفه براساس استاندارد عملکرد 
گیرد سسات آموزش و کارفرمایان) قرار میؤنفع (مانند مدراختیار تمام افراد ذي

ام انج. تدوین کنندهاي خود را یابیشتا بتوانند براساس این بانک اطالعات، ارز
است که استانداردهایی ملی سنجشمرکز وجود کارشناسانی در این کار مستلزم 

دهند آموزش میارائه دهندگان آموزشی،به کارشناساناین . را تدوین کرده است
انجام این کار در . هاي خود استفاده کنندکه چگونه از این اطالعات در ارزشیابی

ها بخواهد داراي بسیار مشکل است مخصوصاً اگر آزمونکشورهاي در حال توسعه 
هاي استاندارد به اقدامات امنیتی این روش نسبت به آزمون. باشندروایی و پایایی

ه توان مستقیماً باالت این بانک را میؤس. و کارکنان تخصصی کمتري احتیاج دارد
ها محتاج آزمونو تدوین و اجراي این . ها در هر حرفه مرتبط کردتمام فعالیت

ها داراي انعطاف بیشتري هستند این آزمون. کارهاي اداري عریض و طویل نیست
توان اطالعات مربوط در بانک را زیرا در صورت تغییر استانداردهاي یک حرفه می

تغییر داد، در صورت اجراي این روش باید افراد به صورت متمرکز ثبت نام شوند 
تا بتوان تغییر محل افراد به سهولت صورت گیرد گرددصادرآنها هاينامهو گواهی

. العمر نیز میسر شودو یادگیري مادام

�������×���×����×�×����×�����
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه مبتنی بر 

سب کهدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیري و . شایستگی است
هاي گوناگونی براي ارزشیابی مقیاس. استتوانایی انجام کار در شغل و حرفه

. مشاهده می شوداي وجود دارد که در جدول ذیل شایستگی حرفه
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ش: نداشتن معیار هاي مربوط به 
نیازمند آموز
شایستگی کار

کارشایسته: داشتن معیار هاي مربوط به شایستگی 

ش: نداشتن معیار هاي مربوط 
نیازمند آموز

به شایستگی کار
شایسته: داشتن معیار هاي مربوط به 

شایستگی کار

عدم شایستگی: کسب نکردنحداقل 
75

درصد انتظارات 
در سطح شایستگی مورد نیاز

شایسته: کسب حداقل 
75

درصد انتظارات در سطح 
شایستگی مورد نیاز

بلی 
-

خیر
ٌ

ش: کسب نکردن حداقل 
نیازمند آموز

60
درصد 

انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
شایسته: کسب حداقل 

60
درصد و

حداکثر 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز85

شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
85

درصد 
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

ش: کسب نکردن حداقل 
نیازمند آموز

درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز60
شایسته: کسب حداقل 

60
درصد و حداکثر 

85
درصد انتظارات در سطح ش

ایستگی مورد 
نیاز

شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز85

س 
سطح مقیا

1
: کسب نکردن حداقل 

60
درصد 

انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
س 

سطح مقیا
2

: کسب حداقل 
60

درصد و حداکثر 
85

درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
س 

سطح مقیا
3 :

کسب کردن حداقل 
85

درصد انتظارات 
در سطح شایستگی مورد نیاز

س هاي 
مقیا

1,
2,

3
ٍ

ش: کسب نکردن حداقل 
کامال نیاز مند آموز

40
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

ش: کسب حداقل 
نیازمند آموز

40
درصد و حداکثر 

60
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

شایسته : کسب
حداقل 

60
درصد و حداکثر 

85
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
85

درصد 
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

ش: کسب نکردن حداقل 
کامالً نیازمند آموز

درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز40
ش: کسب حداقل 

نیازمند آموز
40

درصد و 
ح

داکثر 
60

شایستگی مورد نیازدرصد انتظارات در سطوح 
شایسته : کسب حداقل 

60
درصد و حداکثر 

درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز85
شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

85
درصد 

انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

س 
سطح مقیا

1
: کسب نکردن حداقل 

40
درصد انتظارات 

در سطح 
شایستگی مورد نیاز

س 
سطح مقیا

2
: کسب حداقل 

40
درصد و حداکثر 

60
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

س 
سطح مقیا

3
: کسب حداقل 

60
درصد و حداکثر 

80
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

س 
سطح مقیا

4
: کسب حداقل 

80
درصد و حداکثر 

90
درصد انتظارات در سطح شایستگی مو

رد نیاز
س 

سطح مقیا
5

: کسب کردن حداقل 
90

درصد انتظارات 
در سطح شایستگی مورد نیاز

س هاي 
مقیا

1,
2,

3
و 

و4
5

َ
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ل 
داق

 ح
دن

کر
ب ن

کس
ش: 

موز
د آ

 من
یاز

ال ن
کام

40
یاز

رد ن
 مو

گی
ست

شای
وح 

سط
در 

ت 
ظارا

 انت
صد

در
ل 

داق
 ح

سب
: ک

ش
موز

د آ
زمن

نیا
40

ثر 
داک

 ح
د و

رص
د

60
 شا

وح
سط

در 
ت 

ظارا
 انت

صد
در

یاز
رد ن

 مو
گی

ست
ی

ل 
داق

 ح
سب

: ک
ه 

ست
شای

60
ثر 

داک
 ح

د و
رص

د
85

یاز
رد ن

 مو
گی

ست
شای

وح 
سط

در 
ت 

ظارا
 انت

صد
در

ل 
داق

 ح
دن

 کر
سب

 ک
مل:

 کا
گی

ست
شای

85
صد 

در
یاز

رد ن
 مو

گی
ست

شای
وح 

سط
در 

ت 
ظارا

انت

ل 
داق

ن ح
کرد

ب ن
کس

ش: 
موز

د آ
 من

یاز
ال ن

کام
40 یاز

رد ن
 مو

گی
ست

شای
وح 

سط
در 

ت 
ظارا

 انت
صد

در
د 

زمن
نیا

ل 
داق

 ح
سب

 ک
ش:

موز
آ

40
 و 

صد
در

ر 
اکث

حد
60

وح 
سط

ر 
 د

ات
ظار

 انت
صد

در یاز
رد ن

 مو
گی

ست
شای

ل 
داق

ب ح
کس

ه : 
ست

شای
60

ثر 
داک

و ح
صد 

در
85 یاز

رد ن
 مو

گی
ست

شای
وح 

سط
در 

ت 
ظارا

 انت
صد

در
ل 

داق
ن ح

کرد
ب 

کس
ل: 

کام
ی 

ستگ
شای

85
صد 

در
یاز

رد ن
 مو

گی
ست

شای
وح 

سط
در 

ت 
ظارا

انت

س 
قیا

ح م
سط

1
قل

حدا
ن 

کرد
ب ن

کس
 :

60
ت 

ظارا
 انت

صد
در

یاز
رد ن

 مو
گی

ست
شای

ح 
سط

در 
س 

قیا
ح م

سط
2

ل 
داق

 ح
سب

: ک
60

ثر 
داک

 ح
د و

رص
د

80
یاز

رد ن
 مو

گی
ست

شای
ح 

سط
در 

ت 
ظارا

 انت
صد

در
س 

قیا
ح م

سط
3

ل 
داق

ب ح
کس

ب 
کس

 :
80

ثر 
داک

و ح
صد 

در
80

یاز
رد ن

 مو
گی

ست
شای

ح 
سط

در 
ت 

ظارا
 انت

صد
در 

س 
قیا

ح م
سط

4
ل 

داق
 ح

سب
: ک

90
ثر 

داک
 ح

د و
رص

د
90

در
یاز

رد ن
 مو

گی
ست

شای
ح 

سط
در 

ت 
ظارا

 انت
صد

س 
قیا

ح م
سط

5
ل 

داق
 ح

دن
 کر

سب
: ک

60
ت 

ظارا
 انت

صد
در یاز

رد ن
 مو

طح
ز س

تر ا
باال

ی 
ستگ

شای
ح 

سط
در 

ي 
 ها

س
قیا

م
و1,2,3

5و4
ُ

ل 
داق

 ح
دن

کر
ب ن

کس
ش: 

موز
د آ

زمن
 نیا

مال
کا

40
یاز

رد ن
 مو

گی
ست

شای
وح 

سط
در 

ت 
ظارا

 انت
صد

در
ل 

داق
 ح

سب
: ک

ش
موز

د آ
زمن

نیا
40

ثر 
داک

 ح
د و

رص
د

60
یاز

رد ن
 مو

گی
ست

شای
وح 

سط
در 

ت 
ظارا

 انت
صد

در
ل 

داق
 ح

سب
: ک

ه 
ست

شای
60

ثر 
داک

 ح
د و

رص
د
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 مبتنی بر شایستگی است عبارتند از:آنها ارزشیابیمواد درسی که
شایستگی هاي غیر فنی شامل الزامات محیط کار در پایه دهم کارگاه نوآوري -1

هاي نوین، مدیریت تولید در پایه یازدهم و اخالق و کار آفرینی، کاربرد فناوري
اي و کاردانش )اي در پایه دوازدهم (شاخه فنی و حرفهحرفه

و طراحیي، اانهکشی فنی رایرك گروه در پایه دهم شامل: نقشهتشدرس م-2
اي)(شاخه فنی و حرفه. زبان بصري، آب، خاك و گیاه، ارتباط مؤثر

اي) پایه هاي دهم، یازدهم و دوازدهم ساعته (شاخه فنی و حرفه8هاي کارگاه-3
یو شیمشناسیدروس شایستگی هاي پایه شامل: ریاضی، فیزیک، زیست-4
دروس دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی-5
باشد که هر یک از مواد درسی موضوع ماده یک شامل پنج پودمان (فصل) می

توسط هنرآموز مربوط ارزشیابی مستقل از هنرجو صورت آنها باید براي هر یک از
.ددگرمیثبت هاانبراي هر یک پودمنمره20از گیرد و در نتیجه یک نمره مستقل 

20تا 0گردد و فقط یک نمره بر اساس نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می
. گرددثبت می

بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پودمان: نمره ارزشیابی از کسب شایستگی از 
= عدم احراز شایستگی؛1(3، 2، 1پودمان مورد نظر که با سه نمره 

گردد و نتیجهشایستگی باالتر از انتظار) مشخص می=احراز 3= احراز شایستگی 2
. )6(شکل گرددمنظور می5آن با ضریب 
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هاي کالسی بخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که بر اساس انجام فعالیت
ر در ابتکاخودارزیابی،هاي آموزشی و تربیتینظم، مشارکت در فعالیت،و کارگاهی

شرط . نمره اختصاص پیدا خواهد کرد5تا 0ز ا... وتکالیف عملکردي درسی
. باشدمی12قبولی در هر پودمان کسب نمره حداقل 

گیري از سوي هنرجویان، با توجه به اینکه خودآگاهی، خودارزیابی و تصمیم
ها از اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی چگونگی جبران و رفع کاستی

نمره مستمر را به خودارزیابی توسط 5نمره از 2گردد هنرآموزان است، توصیه می
ها ها، بایستی بر اساس ارزشیابیهمچنین خودارزیابی. هنرجویان اختصاص دهند

هاي درسی و موارد مطرح شده در کتاب راهنماي هنرآموز انجام مندرج در کتاب
. پذیرد
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 هر پودمان شامل یک تا سه واحد یادگیري (واحد شایستگی) است و ارزشیابی
هاي با شیوه مندرج در کتابهاي شایستگی مطابقپیشرفت تحصیلی از واحد

مدرسه ثبت درسی صورت خواهد کرد و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره کالسی در 
نمره پودمانهاي شایستگیخواهد شد و بر اساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحد

. به دست خواهد آمد

استاندارد در کشورتحصیلیاستقرار نظام ارزشیابی پیشرفت به منظور،
استانداردهاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با رویکرد شایستگی را براي هر یک از 

. شده استاي و کاردانش تهیه و حرفهفنیهايدروس در شاخه

×���؛�������×��×�����×������×������×��������×�����������×����
����×����×����������×���

هاي ارزشیابی مبتنی بر دهی بر اساس استانداردهایی از نمرهنمونه9در شکل 
اي صنعت، حرفههاي گروه بزرگ هاي مختلف رشتهشایستگی براي پودمان

. خدمات، کشاورزي و هنر نشان داده شده است
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 5گردد که در هر قبول اعالم میمبتنی بر شایستگی،زمانی هنرجو در دروس
نمره پودمان به 5این صورت میانگین در . کسب کند12پودمان درس نمره باالي 

در صورتی . عنوان نمره کلی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد
را کسب نکند در آن ماده درسی 12حداقل نمره که فرد در یک یا چند پودمان

. در سیستم براي او منظور خواهد شد10قبولی را بدست نمی آورد و نمره 
یی که حداقل نمره مورد نظر در آن انهادر پودمان یا پودمارزشیابی مجدد صرفاً

کسب نشده است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی حداقل 
. براي یک بار امکان پذیر خواهد بود

هاي تحصیلی در یک کاربرگ تحت رشتهانهاخالصه نمرات کسب شده در پودم
اي تنظیم و همراه با مدارك تحصیلی دیگر به هاي حرفهعنوان گواهی شایستگی

. هنرجو تحویل داده خواهد شد
وهنرجهمراهکتابمدار،نتیجهومدارفرآیندارزشیابیدرتوانندمیهنرجویان
این کتاب با هدف کاهش . باشندداشتههمراهبهخودباارزشیابیاجرايزماندررا

بر شایستگی آموزان و تحقق اهداف آموزش و ارزشیابی مبتنیاضطراب در دانش
در طول دوران تحصیل هنرجویان تنها یک کتاب همراه . طراحی گردیده است

. )10خواهند داشت و براي کلیه دروس مبتنی بر شایستگی کاربرد دارد (شکل 



��������

ٌ ّ ِ

×�
��

ًٌ
؛

��
�

��×�
��

��×�
���

×�
��
×�
��

��×�
×�

��
��



ٌ ّ ّ

�����
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. 1390برنامه درسی ملی ایران، مصوب شوراي عالی آموزش و پرورش، .2
هاي درسی فنی و اي، دفتر تالیف کتابهاي فنی و حرفهمفهومی آموزشسند طراحی .3
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