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ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

آشنایی با ابزار مورد نیاز
آشنایی با انواع قالی ها برحسب نوع پرداخت 

آشنایی با دستگاه پرداخت و اجزای آن
آماده کردن دستگاه پرداخت روگیر 

دستگاه پرداخت »روگیر«
میز پرداخت 

دستگاه تیزکن 

جلسة اولپودمان 1

  تشریح انواع پرداخت مناسب با منطقه و نوع بافت فرش
  تشریح ابزار پرداخت فرش

  دسته بندی کردن فرش ها براساس منطقه و نوع بافت برای پرداخت

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

سؤال کردن 
پاسخ دادن

نمایش عملی 
توضیح دادن 

یادداشت برداری 
دقت کردن 
انجام دادن

پاسخ و پرسش

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

دانش افزايي

استفاده از برق تک فاز در دستگاه های پرداخت براي مبتدیان ضروري است ، زیرا در ایمنی
صورت مواجه شدن با مشکل به سرعت قطع شده و دستگاه خاموش می شود.

ندارد
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خود ارزیابي هنرجو123عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو123عناوین شایستگي ها

  شناخت ابزار

  شناخت انواع پرداخت

  شناخت دستگاه پرداخت و اجزای آن

آماده سازی دستگاه پرداخت

تفکیک انواع فرش ها از نظر پرداخت

دسته بندی منطقه ای فرش ها برای پرداخت
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  پوشیدن لباس کار

  کنترل کیسه هواکش دستگاه

  کنترل تیزی تیغه های دستگاه

  کنترل تمیزی سطح میز پرداخت

  

  

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي  این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را جزئي تر 

مورد ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مدنظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

تشریح ماکو و اجزای آن 
تشریح اجزای دستگاه تیزکن

تشریح مراحل تیز کردن تیغه ها 
تیز کردن تیغه ها 

دستگاه تیزکن 
ماکو 

انواع تیغه ها 

جلسة دومپودمان 1

ندارد

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

  باز و بسته کردن ماکو
  تشریح تیز کردن انواع تیغ )تخت ـ لول(

  تیز کردن تیغه ها

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

شرح دادن 
نمایش عملی 
پرسش و پاسخ 

دیدن و یادداشت برداری 
تمرین و تکرار 
پاسخ و پرسش

دانش افزايي

قطعات ایمنی و  بازرسی  مرتب  به طور  دستگاه  بهينه ،  استفاده  و  دستگاه  نگهداری  برای 
سایيده شده تعویض شود. 

اثر  در  و  شده  برداشته  تيغ  سطح  از  براده  به صورت  فلز  تيغ ،  کردن  تيز  هنگام  در 
اصطکاک زیاد گداخته می شود. ذرات فلز گداخته که به اطراف پاشيده می شوند برای 
چشم خطرناک هستند. به همين دليل هنگام تيز کردن تيغ ها باید از عينک محافظ 

استفاده شود. 
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گفت و گو کنيد چه  نشوند ،  تعویض  تعمیرو  بازبیني ،  موقع  به  پرداخت  دستگاه  قطعات  و  اجزا  اگر 
خطراتي را به همراه داشته و چه آسیبي را به فرد و محصول مي رساند؟ 

به  رساندن  آسيب  باعث  و  باشد  شده  خارج  جا  از  تيغه  گرداننده  فنر  است  ممکن 
فضا  در  پرزها  و  شود  خارج  جا  خرطومي  از  لوله هاي  همچنين  شود.  پرداخت کار 

پراکنده شوند، موتورهاي دستگاه بسوزند، و کنده شدن تيغه به فرش آسيب بزند.

گفت و گو کنيد به نظر شما چرا در حین عملیات پرداخت نباید از تیغه هاي کند استفاده کرد؟
زیرا این کار باعث قلوه کن شدن و جویده جویده شدن پرز فرش مي شود و ممکن 

است موتور دستگاه بسوزد.
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي

ير 
ي غ

ها
ي 

تگ
س

شای
ت، 

اش
هد

و ب
ي 

من
، ای

ني
ف

طي
حي

ت م
س

 زی
ت

ها
وج

    مسئولیت پذیری ت

    درست کاري و کسب روزی حالل 

    

    

    

ني
ي ف

ها
ي 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    شناخت ماکو و اجزای آن

   شناخت دستگاه تیز کن و اجزای آن

   شناخت انواع تیغه

باز کردن ماکو و اجزای آن

بستن اجزای ماکو
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   به کارگیری ابزار مناسب برای باز کردن اجزای ماکو

قرار دادن قطعات و اجزای ماکو به ترتیب و در 
   جای خود

   

   

   

    

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي  این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را جزئي تر 

مورد ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مدنظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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پودمان 1 جلسة سوم

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

تشریح میز پرداخت 
مراحل تنظیم میز پرداخت 

نصب قالی بر روی میز و قشو زنی 
تشخیص انواع عیوب بافتی قالي پیش از پرداخت 

قشو زنی 

میز پرداخت 
قشو 
قیچی

ندارد

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی
  تشریح تنظیم کردن میز پرداخت

  کنترل و تنظیم کردن برق دستگاه پرداخت
  کنترل و تنظیم کردن ماکو )تیغ لول ـ تیغ تخت و سایر اجزا( براساس نوع فرش

  آماده کردن دستگاه هواکش و متعلقات )کیسه ـ لوله ها ـ موتور هواکش(
  تشریح چگونگي پیدا کردن جهت مناسب فرش بر روی میز پرداخت

  پهن کردن صحیح فرش برای پرداخت آن
  تشریح چگونگی تشخیص عیوب بافتی فرش از طریق مشاهده و لمس

ارگونومی : روش صحيح خم شدن، بلند کردن و حمل اشياء
  همواره از ناحيه زانوها در حالي که کمر خود را صاف نگه داشته اید خم شوید. هيچ گاه از ناحيه کمر 

خم نشوید.
  اجسام سنگين تر از 10 کيلو را بلند نکنيد. هيچ گاه جسم سنگيني را باالتر از سطح کمر نياورید.

  پاها را اندکي از یکدیگر فاصله داده تا روبه روي جسم قرار گيرید. عضالت شکم را سفت و منقبض 
کنيد و بـا استفاده از عضالت پا جسم را از زمين بلند کنيد. سپـس زانوها را به آرامي صاف کنيد.

ممکن  حد  تا  را  آن  بسته  حمل     هنگام 
خم  را  بازوها  و  داشته  نگاه  بدن  نزدیک 
نگاه دارید. عـضالت شـکم را سفت و به 

آهستگي گام بردارید.
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فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی 
تشریح و توضیح 
پرسش و پاسخ 

پاسخ و پرسش 
یادداشت برداری 

تمرین و تکرار

دانش افزايي

کار ایمنی پرداخت  بدن  صحيح  ارگونومی  که  است  ارتفاعی  پرداخت  ميز  مناسب  ارتفاع 
رعایت شده و دید مناسب نيز داشته باشد.

ایمنی و 
در هنگام نصب قالي بر روي ميز توسط گيره های فلزي مراقب انگشتان دست خود بهداشت

باشيد و در ضمن در هنگام قشوزني در فرش نيز باید کاماًل نکات ایمني را رعایت کرده 
تا از آسيب زدن به دست خود و فرش جلوگيري کنند.
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

     شناخت میز پرداخت و ویژگی های آن

   تنظیم و کنترل میز پرداخت

   نصب قالي بر روی میز

تشخیص عیوب بافتی فرش

یافتن عیوب بافتي قالي
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   رعایت ارگونومی )ارتفاع میز نسبت به فرد و فاصله(

   کنترل کردن میز پرداخت

   کنترل تنظیم فاصله تیغه و نصب بر روي ماکو

   

   

    

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را جزئي تر مورد 

ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مدنظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

تنظیم برق دستگاه پرداخت
کنترل و تنظیم ماکو 
تشریح عملکرد هواکش

اصول کوتاه کردن پرزها 
استاندارد پرداخت اولیه فرش 

تشریح عملیات پرداخت 

دستگاه پرداخت 
نخ 

سوزن 
قیچی

نخ دو گره 

جلسة چهارمپودمان 1

ندارد

ابزار کمک آموزشی

  چگونگی استفاده از دستگاه پرداخت
  کنترل و تنظیم کردن برق دستگاه پرداخت

  آماده کردن دستگاه هواکش و متعلقات)کیسه ـ لوله ها ـ موتور هواکش(
  تشریح چگونگي پیدا کردن جهت مناسب فرش بر روی میز پرداخت

  پهن کردن صحیح فرش و تنظیم آن بر روي میز پرداخت 
  تشریح تشخیص عیوب بافتی فرش از طریق مشاهده و لمس
  یافتن عیوب بافتی فرش و تعیین میزان پرداخت هر قسمت

  بیان استاندارد ارتفاع پرز و پرداخت
  پرداخت کردن با انواع ماکو )فنر ـ تیغ لول و تخت( متناسب با نوع قالی

اهداف توانمند سازی

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی 
تشریح و توضیح 
پرسش و پاسخ 

دقت و توجه 
یادداشت برداری 
تمرین و تکرار 
پاسخ و پرسش 
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دانش افزايي

ایمنی هنگام کار با کليه وسایل برقی باید از سالم بودن سيم ها و دوشاخه و پریز اطمينان 
حاصل کرد.

ایمنی 1  هنگام پرداخت از لباس مناسب و ماسک کاغذی و گوشی محافظ استفاده شود.
2  هنگام استفاده از ماکوی پرداخت، مواظب دست ها باشيد.

3  هنگام استفاده از ماکوی پرداخت، توجه داشته باشيد که آستين لباس کار درون 
ماکو گير نکند.

4  هنگام استفاده از ماکوی پرداخت، توجه داشته باشيد که کيسه هواکش به افراد 
برخورد نکند.

نکات 
زیست   محيطی پرزهای اضافی حاصل از عمليات پرداخت در کيسه های مخصوص جمع آوری شده و 

برای مصارف زیر آماده می شوند:
پرزهای کوتاه برای مخلوط شدن با خاک کشاورزی جهت غنی شدن خاک

پرزهای متوسط برای استفاده در توليد کاالی خواب
پرزهای بلند برای نگهداری آب در زمين های کشاورزی 

ایمنی و 
بهداشت رعایت این نکته الزامي است که در هنگام استفاده از دستگاه پرداخت همواره باید 

مراقب انگشتان دست خود باشيد و محل قرار گرفتن دستگاه با دست از روي دستگاه 
مي باشد. در هنگام پرداخت فرش باید مراقب بود تا به ریشه ها و شيرازه فرش آسيب 

وارد نشود. ميزان فشار وارده بر دستگاه باید یکسان و متناوب باشد.

ایمنی و 
بهداشت 1  پس از اتمام کار تمامي قطعات دستگاه را تميز کرده، مخزن دستگاه را خالي کرده 

قطعه  جایگزیني  از  پس  و  مي کنيم.  تعویض  را  آن  بود  کند شده  تيغ هاي  اگر  و 
جدید، قبلي را براي تميز کردن کنار مي گذاریم.

2  در هنگام استفاده از سوزن و انجام عمليات دوخت مراقب انگشتان دست خود 
باشيد و در صورت تماس پيدا کردن سوزن با دست بالفاصله آن محل را ضدعفوني 

کنيد.
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

     تنظیم کردن برق دستگاه قبل از شروع به کار 

   آماده کردن ماکو و کنترل آن 

   تنظیم هواکش و کارایی آن 

تشریح اصول کوتاه کردن پرزها 

انجام پرداخت اولیه فرش ها 

    

    
کار

ی 
ها

ص 
اخ

ش

   پوشیدن لباس کار مناسب

   تنظیم کردن فاصلة تیغة لول با تیغة تخت

   کنترل خالی بودن کیسه هواکش

   رعایت کردن موارد ایمني هنگام کار با دستگاه

    کوتاه کردن پرزها بر اساس استاندارد

    

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را جزئي تر مورد 

ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مدنظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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پودمان 1 جلسة پنجم

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

دسته بندی فرش ها بر اساس نوع و نیاز به خاک گیری 
انواع روش های خاک گیری 
انواع دستگاه خاک گیری 

آماده سازي دستگاه خاک گیري
دور دوزي فرش

دستگاه خاک گیری
چوب ترکه 

جارو 

ویدئو پروژکتور و پردة نمایش
مجموعه عکس دستگاه خاک گیري و مراحل کار

ابزار کمک آموزشی

  بیان انواع دسته بندی فرش ها براساس خاک موجود در فرش
  تشریح دسته بندی مجدد براساس منطقه بافت

  دسته بندی کردن فرش ها براساس میزان خاک موجود در فرش
  دسته بندی کردن دوباره فرش ها براساس منطقه بافت

  تشریح چگونگی کنترل برق و عملکرد مکانیکی دستگاه خاک گیری
  کنترل برق و وضعیت مکانیکی دستگاه خاک گیری

  تعیین میزان مناسب فرش براساس ظرفیت دستگاه خاک گیری
  دوردوزی فرش

اهداف توانمند سازی

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرآموز هنرجو

نمایش عملی 
نمایش عکس

تشریح و توضیح 

دیدن و یادداشت برداري
تمرین و ممارست

دقت و توجه 
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دانش افزايي

استفاده از ماسک کاغذی و دستکش و پوشيدن لباس کار به علت وجود گرد و خاک ایمنی
زیاد در محيط الزامی است.

نظر سؤال در  از فرش مي توان  غبار  براي زدودن گردو  نظر شما چه روش های دیگري  به 
گرفت؟

فرش را به پشت پهن کرده که در مسير رفت و آمد باشد تا بر اثر رفت و آمد غبار 
فرش از روي آن خارج شود.
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ي، 
رفن

غي
ی 

ها
ي 

تگ
س

شای
ت 

ها
وج

، ت
ت

اش
هد

و ب
ي 

من
ای

طي
حي

ت م
س

زی

    مسئولیت پذیری 

    درست کاري و کسب روزی حالل 

    

    

    

ني
ی ف

ها
ي 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    آشنایی با انواع خاک گیری 

   دسته بندی کردن فرش ها بر اساس نوع خاک گیری 

   آشنایی با روش های خاک گیری 

آماده کردن دستگاه خاک گیری 

دوردوزي فرش

    

    
کار

ی 
ها

ص 
اخ

ش

دسته بندي صحیح فرش بر اساس مقدار خاک موجود 
   در آن

   دور دوزي صحیح فرش قبل از خاک گیري

   آماده کردن ابزار و وسایل مناسب روش خاک گیري

   رعایت کردن موارد ایمني هنگام کار با دستگاه

کنترل کردن موتور و هواکش دستگاه
   )در روش دستگاهي(

    

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را جزئي تر مورد 

ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مدنظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

انواع دستگاه خاک گیری 
اجزاي مکانیکي دستگاه خاک گیري
روش قراردادن فرش در دستگاه 

تا زدن فرش ها 
آماده سازی دستگاه کز

کز دادن فرش 
پاک سازي فرش

دستگاه خاک گیر
مشعل و دستگاه کز 

شعله افکن 
جارو چوبی 

جلسة ششمپودمان 1

  ویدئو پروژکتور و پردة نمایش
  مجموعه عکس دستگاه خاک گیري و مراحل کار

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

  تشریح انواع دستگاه خاک گیری و اجزاي آن
  تشریح روش قرار دادن فرش در دستگاه 

  تا کردن فرش
  آماده سازی دستگاه کز

  تشریح چگونگي کز دادن فرش 
  پاک سازي فرش

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس
نمایش عملی 

توضیح و تشریح 

پرسش و پاسخ 
دقت و توجه 
تمرین و تکرار

یادداشت برداری
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دانش افزايي

پژوهش کنيد در مورد چگونگی این روش ها و معایب و مزایای آنها تحقيق کرده و نتایج به دست 
آمده را در نرم افزار ورد تایپ کرده و به هنرآموز تحویل دهيد.

چند روش خاک گیری از گذشته تاکنون می شناسید؟ دستی ـ دستگاهی

پژوهش کنيد درباره ارتباط فرسایش الستيک و سنگين شدن مخزن تحقيق کرده و نتایج به دست 
دستگاه  در  فرش  ظرفيت  حد  از  بيش  دادن  قرار  دهيد.  ارائه  هنرآموز  به  را  آمده 
خاک گيري باعث فرسایش سریع الستيک شده و کارآرایي خود را از دست مي دهد، 

و ممکن است که بر اثرفشار زیاد و اصطکاک باعث آتش سوزي شود.

فعاليت کالسی در بازدید گروهي از قالي شویي شهر خود، گزارش تهيه کنيد. به نظر شما کدام یک 
از دستگاه های باال مناسب تر است؟ توضيح دهيد؟ گزارش ها بایستی متناسب با نوع 

فرش ها و توضيحاتی که در درس آمده تنظيم شود.

ایمنی 1  هميشه هنگام گذاشتن و برداشتن فرش ها از بسته بودن ضامن مخزن اطمينان 
حاصل کنيد. در غيراین صورت گردش ناگهانی محفظه باعث کشيده شدن کاربر 

به زیر محفظه می شود.
غير  در  نمایيد.  آزاد  را  مخزن  ضامن  دستگاه،  کردن  روشن  از  قبل  2  هميشه 
این صورت گردش الستيک موتور و اصطکاک آن باعث ایجاد حرارت زیاد و آتش 

گرفتن الستيک می شود.
3  هنگام کار با کليه وسایل برقی باید از سالم بودن سيم ها و دوشاخه و پریز اطمينان 

حاصل کرد.

ایمنی و 
بهداشت باید توجه داشت که هنگام قراردادن فرش در دستگاه، لباس یا دست داخل دستگاه 

کشيده نشود. 
به  و آسيب رسيدن  برق گرفتگي  و مراقب  را هميشه رعایت کنند  ایمن  فاصلۀ  باید 

دستگاه باشند. 
لباس کامل کار شامل عينک ،گوشي، چکمه، دستکش و ماسک استفاده شود.
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روش هاي مناسب رفع مواد زاید چسبيده به پشت فرش پيش از کز دادن

  آیا می دانید چگونه پیش از روشن کردن مشعل باید از سالم بودن شیلنگ اطمینان 
حاصل نمود؟ و چگونه می توان از نشتی نداشتن محل های اتصال شیلنگ به دستگاه 

و کپسول گاز مطمئن شد؟ 
با درست کردن کف صابون و آغشته کردن آن به تمامی محل های اتصاالت شيرآالت 
و شيلنگ، که درصورت نشتی داشتن حباب هایی ایجاد می شود. در صورت مشاهده 
حباب در هر قسمت محل نشتی مشخص شده و باید اقدامات الزم برای رفع نشتی 

انجام شود.
  آیا می دانید چرا برای روشن کردن مشعل نباید از کبریت استفاده کرد؟

فاصله  شعله  از  دست  اگر  آن،  شدن  روشن  و  مشعل  سریع  شدن  شعله ور  دليل  به 
نداشته باشد باعث سوختگی دست فرد شده، بنابراین برای حفظ ایمنی باید از فندک 

لوله تفنگی استفاده شود.
چنانچه موقع کز دادن یک قسمت از فرش سرعت حرکت شعله افکن خيلی آرام شود 
و مکث بيشتری کند چه اتفاقی می افتد؟ باعث سوختن و ازبين رفتن الياف فرش در 

آن قسمت می شود )پرز بيشتری از بين می رود(.
  چرا پس از کز دادن فرش، ریشه ها را باید با آب خیس کرد؟ 

افروختگی  دچار  کز،  دستگاه  اثر شعله  بر  فرش  از  ریشه ای  اینکه  از  اطمينان  برای 
پنهان نشده باشد و پس از اتمام کار و قرار دادن فرش ها بر روی یکدیگر، باعث ایجاد 

آتش سوزی در کارگاه نشود.

پرسش و 
پاسخ

ایمنی و 
باید مراقب بود کپسول گاز نشتي نداشته باشد. شيلنگ آن داراي سوراخ و بریدگي بهداشت

نباشد. محل اتصال دستگاه نشتي نداشته باشد. کپسول از شعله فاصله داشته باشد.
)دستکش،  شود  پوشيده  کار  لباس  حتماً  شود.  استفاده  استاندارد  شيلنگ  از 
با آن  یا کار  ماسک،عينک( و مراقب فرش و دست خود هنگام روشن بودن شعله و 

باشند.

راه حل برطرف کردن آنها نوع ماده

قرار دادن یخ بر آدامس تا کاماًل سفت و محکم شود وسپس با کاردک آن را جدا مي کنند آدامس

ابتدا الیه هاي رویي با کاردک جدا مي شود و سپس با کمک اتوي داغ و کاغذ کاهي بدون رنگ مرحله به مرحله 
کاغذ را بر روي باقي ماندة قیر قرار داده و با گذاشتن اتوي داغ بر روي کاغذ، آرام آرام آن را از سطح فرش جدا 
مي سازند. اگر ته رنگ قیر بر سطح پشت فرش )به خصوص با زمینه رنگ روشن( مانده باشد با محلول شوینده، 

تینر یا بنزین پاک مي شود.

قیر

با تینر، بنزین و محلول شوینده پاک مي شود. روغن سیاه
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به نظر شما کدام یک از این دستگاه ها خطر بیشتري هم براي افراد و هم براي فرش دارد 
و کدام یک از این دستگاه ها مناسب تر است؟ با دوستان خود بحث کنید و در کالس با 

یکدیگر صحبت کنید و پاسخ را به معلم خود تحویل دهید.
باشند.  ایمني همه دستگاه ها مي توانند آسيب رسان  نکات  نکردن  رعایت  در صورت 
)دستگاه خاک گيري، دستگاه کز، دستگاه شالق زني، دستگاه آب گيري.( اما از آنجایی 
که دستگاه شالق زنی برقی بوده و روی فرش و قالی خيس با دست حرکت داده می شود 

و وزن باالیی نيز دارد شاید بتوان گفت که از دیگر دستگاه ها خطرناک تر است.

پرسش و 
پاسخ

راه حل برطرف کردن عيب عيب

تعویض شیر فلکه کپسول شیر فلکه کپسول هرز شده باشد

تعویض واشر شیر فلکه کپسول خراب شدن واشر )ترک خوردگي، شکستن و 
از   دست دادن حالت ارتجاعي(

ايمني و يافتن معايب دستگاه کز

چنانچه محلول غليظ آب و صابون در محل شير کپسول حباب هایي را نشان دهد ممکن 
است به علت خرابي هاي زیر باشد:

راه حل برطرف کردن عيب عيب

محکم کردن پیچ بست بست شیلنگ شل باشد

تعویض بست پیچ بست شیلنگ هرز رفته باشد

بریدن سمت آسیب دیدة شیلنگ ترک خوردگي، پوسیدگي و یا باز شدگي سرشیلنگ

چنانچه محلول غليظ آب و صابون در محل اتصال شيلنگ گاز به کپسول گاز جابه جایي 
را نشان دهد، ممکن است به علت خرابي هاي زیر باشد:
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راه حل برطرف کردن آن عيب

محکم کردن پیچ سر شعله افکن پیچ سر شعله افکن در جاي خود شل است

تعویض نخ عایق نسوز از بین رفتن نخ عایق نسوز بین پیچ سر شعله افکن 
و میلة آن

تمیز و باز کردن سوراخ هاي سر شعله افکن با پمپ باد گرفتگي سوراخ هاي سر شعله افکن

تعویض سر شعله افکن گشاد شدن سوراخ هاي داخل سر شعله افکن

چنانچه محلول غليظ آب و صابون در محل اتصال سر شعله افکن به ميلۀ آن، جابه جایي 
نشان مي دهد، ممکن است بر اثر خرابي هاي زیر باشد:

  چنانچه محلول غلیظ آب و صابون در محل اتصال شیلنگ به میلة شعله افکن، 
جابه جایي را نشان مي دهد، ممکن است به علت خرابي هایي مانند خرابي هاي 

اتصال شیلنگ به کپسول باشد.
  چنانچه محلول غلیظ آب و صابون در محل اتصال پیچ تنظیم شعله بر روي میلة 
شعله افکن، جابه جایي را نشان دهد، ممکن است بر اثر خرابي هایي مانند خرابي 

شیرکپسول مي باشد.
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    شناخت اجزای دستگاه خاک گیری 

   کنترل کردن برق دستگاه 

   شناخت انواع دستگاه خاک گیر

تا زدن و قرار دادن فرش ها در دستگاه خاک گیری

آماده کردن دستگاه کز

کز دادن فرش

    

    
کار

ی 
ها

ص 
اخ

ش

   کنترل و آماده کردن دستگاه خاک گیري

   پوشیدن لباس کار مناسب

   قرار دادن صحیح فرش در دستگاه خاک گیري

   اطمینان از بسته بودن در دستگاه 

   کنترل عدم نشتی در دستگاه کز

    

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را جزیي تر مورد 

ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مدنظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تألیف کتاب های درسي فني و حرفه اي و کاردانش
نمون برگ 8ـ1ـ تحلیل استاندارد عملکرد کار

نوبت اول:تاریخ ارزشيابي :شماره ملی:نام و نام خانوادگي:

کمک تکنسین کارگاه حرفه کد حرفه 
استاندارد عملکرد کار: L2سطح صالحیت فرش بافی

پرداخت اولیه یک متر مربع فرش با کیفیت درج 
فرش اولیه  پرداخت  استاندارد  جدول  در  شده 
)جدول شماره 1( با دستگاه پرداخت در 30 دقیقه

G1گروه کاریتکمیل فرشوظیفه07کد وظیفه 

آگاهی، پایهسطح شایستگیپرداخت اولیه فرشکار0701کد کار

1ـ شرایط انجام کار 
 سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( 

 دستگاه تهویه
 دستگاه پرداخت 

 میز کار )با ابعاد حداقل 150 × 600 سانتی متر(
 دستگاه تیزکردن تیغ

 جعبه ابزار

2ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار
جدول شماره 1ـ جدول استاندارد پرداخت اولیه فرش 

تا 30 رج30 تا 45 رج45 رج به باال

12 تا 15 میلی متر10 میلی متر5 میلی متر

6 تا 7 میلی متر6 تا 7 میلی متر4 تا 5 میلی متر

15 تا 20 میلی متر12 تا 15 میلی متر7 تا 8 میلی متر

3ـ نمونه و نقشه کار
 پوشیدن لباس کار مناسبـ  نظافت محیط کارـ  زدن ماسک کاغذی

 طبقه بندی کردن فرش ها بر اساس سبک برای پرداختـ  طبقه بندی کردن فرش ها بر اساس نوع بافت برای پرداخت
 آب زدن به پشت فرش ها ـ لوله کردن فرش ها ـ کنترل و تنظیم کردن برق دستگاه پرداخت

 کنترل و تنظیم کردن ماکو )تیغ لول ـ تیغ تخت و سایر اجزا( بر اساس نوع فرش
 آماده کردن دستگاه هواکش و متعلقات )کیسهـ  لوله هاـ  موتور هواکش(ـ  تیز کردن تیغه ها

 تنظیم کردن میز پرداخت )عمودیـ  افقی( به تناسب ابعاد فرش
 پهن کردن فرش و تنظیم جهت صحیح قرارگیری آن برای پرداخت با کشیدن دست بر سطح آنـ  یافتن عیوب بافتی فرش و تعیین میزان پرداخت هر قسمت

 روشن کردن دستگاه پرداختـ  کوتاه کردن پرز قالی با ماکوی پرداخت متناسب با رج شمار فرش و تقاضای مشتری
 خاموش کردن دستگاه پرداختـ  ثبت شماره و مشخصات فرش در دفترچه مربوطهـ  کنار گذاشتن فرش جهت جمع آوری و انتقال به بخش بعد

4ـ ابزار ارزشيابي
مشاهده ـ پرسش  و پاسخ ـ لیست وارسی

5  ـ ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام کار
 سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( ـ دستگاه تهویه ـ انواع ماکو )کوچک ـ متوسط ـ بزرگ( 

 دستگاه پرداخت ـ هواکش ـ کیسه هواکش ـ خرطومی هواکش ـ انواع تیغ لول و تخت 
 انواع فنر) بلند:120 تا 130 سانتی متر و کوتاه:80 تا 90 سانتی متر( ـ ماکوی اره کشی )یک اندازه دارد( ـ میز کار )با ابعاد حداقل 150 × 600 سانتی متر(

 دستگاه تیز کردن تیغ ـ جعبه ابزار )شامل پیچ گوشتی ـ انبردست ـ بلبرینگ ـ پیچ ـ آچار شماره 14 و 15(
 نور کافی )ترجیحاً نور طبیعی( یا استفاده از المپ با مخلوطی از نور سفید و زرد به طوری که در میدان دید پرداخت چی قرار نداشته باشد و سطح فرش را کاماًل روشن کند.

6  ـ تکاليف کاری مرتبط در گروه کاری
خاک گیری )0701(
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تألیف کتاب های درسي فني و حرفه اي و کاردانش
نمون برگ 9  ـ1ـ ارزشیابی کار

نوبت اول:تاریخ ارزشيابي:شماره ملی:نام و نام خانوادگي:

استاندارد عملکرد کار: L2 سطح صالحیت کمک تکنسین کارگاه فرش بافیحرفه کد حرفه 
پرداخت اولیه یک متر مربع فرش با کیفیت درج 
فرش  اولیه  پرداخت  استاندارد  جدول  در  شده 
)جدول شماره 1( با دستگاه پرداخت در 30 دقیقه

G1ارزشیابی کارتکمیل فرشوظیفه 07کد وظیفه 

آگاهی، پایه سطح شایستگی پرداخت اولیه فرشکار 0701کد کار

ف
شرایط عملکردمراحل کارردی

استاندارد نتایج ممکن)ابزار، مواد، تجهيزات، زمان، مکان و...(
ره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

نم

دسته بندی فرش ها بر اساس نوع 1
پرداخت

سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( 
 دستگاه تهویه
15 قطعه فرش
15 دقیقه زمان

دسته بندی فرش ها بر اساس نوع پرداخت و آب باالتر از حد انتظار
3زدن پشت فرش ها و لول کردن فرش

2دسته بندی فرش ها بر اساس نوع پرداختدر حد انتظار
پایین تر از حد 

انتظار
20 درصد عدم دقت در دسته بندی فرش ها 

1براساس نوع پرداخت

 آماده سازی دستگاه پرداخت2

سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( 
دستگاه تهویه

دستگاه پرداخت 
دستگاه تیز کردن تیغ

جعبه ابزارـ 15 دقیقه زمان

روغن کاری باالتر از حد انتظار و  پرداخت  دستگاه  آماده سازی 
3قطعات

2آماده سازی دستگاه پرداختدر حد انتظار
پایین تر از حد 

51 درصد عدم دقت در تنظیم اجزاانتظار

 پهن کردن فرش ها3
 روی میز کار

سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( 
دستگاه تهویه

میز کار )با ابعاد حداقل 150 *600 سانتی متر(
1 قطعه فرشـ  5 دقیقه زمان

پهن کردن فرش ها روی میز کارو کوتاه کردن باالتر از حد انتظار
3پود ضخیم اضافه در لبه های فرش

2پهن کردن فرش ها روی میز کاردر حد انتظار
پایین تر از حد 

انتظار
10 درصد عدم دقت در پهن کردن فرش در 

1جهت مناسب

 پرداخت کردن4

سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( 
دستگاه تهویه

دستگاه پرداخت
ابعاد حداقل 150*600 سانتی متر( ـ  میز کار )با 

ابزار جعبه 
1 متر مربع 15 دقیقه زمان

3پرداخت کردن و کوتاه کردن پشم های لبه فرشباالتر از حد انتظار
2پرداخت کردن صحیحدر حد انتظار

پایین تر از حد 
51 درصد عدم دقت در یکنواختی پرداختانتظار

 اره کشی و 5
موگیری سطحی

سالن با کف موزاییک )حدود 30 مترمربع( 
دستگاه تهویه

دستگاه پرداخت
میز کار )با ابعاد حداقل 150*600 سانتی متر(

جعبه ابزار
1 متر مربع 15 دقیقه زمان

3اره کشی و موگیری سطحی و قشو کشیباالتر از حد انتظار
2اره کشی و موگیری سطحی مناسبدر حد انتظار

پایین تر از حد 
انتظار

5 درصد عدم دقت در اره کشی و پاره شدن 
1فرش
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)N72( سطح 1ـ مسئولیت پذیری
)N73( سطح 1ـ درستکاری

مناسب  کار  لباس  کاغذی.  ماسک 
)آستین با مچ کیپ(. گوشی محافظ 
صوت. رعایت ارگونومی صحیح ایستادن

پرزهای اضافی حاصل از عملیات پرداخت 
در کیسه های مخصوص جمع آوری شده 

و برای مصارف مختلف آماده می شوند.

قابل قبول

غیرقابل قبول

2توجه به همه موارد

ارزشيابي کار )شایستگی انجام کار(
 بلی
 خیر

معيار شایستگی انجام کار: کسب حداقل نمره 2 از مراحل 2 و 3 و 4 و 5
کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش ـ کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تألیف کتاب های درسي فني و حرفه اي و کاردانش
نمون برگ 8  ـ1ـ تحلیل استاندارد عملکرد کار

نوبت اول:تاریخ ارزشيابي:شماره ملی:نام و نام خانوادگي:

استاندارد عملکرد کار:L2 سطح صالحیت کمک تکنسین کارگاه فرش بافیحرفه کد حرفه 
با کیفیت  با 3 مترمربع مساحت  قالیچه  خاک گیری 
)جدول  خاک گیری  استاندارد  جدول  در  شده  درج 

دقیقه در 30  پرداخت  دستگاه  با   )4 شماره 

G1گروه کاری تکمیل فرشوظیفه  07کد وظیفه 

آگاهی، پایه سطح شایستگی خاک گیری فرشکار0702کد کار

1ـ شرایط انجام کار 
 فضای مناسب با کف بتن )حدود 100 متر مربع(

 دستگاه خاک گیری 
 چرخ دستی برای جابه جایی فرش ها

2ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار
جدول شماره 4ـ جدول استاندارد خاک گیری 

ویژگی هانوع فرش

 خارج شدن خاک از داخل فرشانواع فرش دست باف
 عدم پارگی فرش در اثر عملیات خاک گیری

3ـ نمونه و نقشه کار
 پوشیدن لباس کار

 استفاده از ماسک کاغذی
 پوشیدن دستکش برزنتی

 طبقه بندی کردن فرش ها بر اساس میزان خاک موجود در فرش
 طبقه بندی کردن فرش ها بر اساس رج شمار

 تا کردن فرش ها به رو برای بهتر خارج شدن خاک از فرش
 حمل فرش ها با چرخ دستی برای خاک گیری
 انداختن فرش ها به داخل دستگاه خاک گیری

 آزاد کردن قفل دستگاه خاک گیری
 روشن کردن دستگاه خاک گیر و خاک گیری به مدت الزم

 خاموش کردن دستگاه خاک گیری
 قفل کردن دستگاه خاک گیری

 خارج کردن فرش ها
 قرار دادن بر روی چرخ دستی و حمل به قسمت شست وشوی فرش

4ـ ابزار ارزشيابي
مشاهده ـ لیست وارسی

5  ـ ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام کار
 ماسک کاغذی

 لباس کار)دو تکه(
 دستکش برزنتی

 دستگاه خاک گیری
 چرخ دستی برای جابه جایی فرش ها

 فضای مناسب با کف بتن )حدود 100 متر مربع(

6  ـ تکاليف کاری مرتبط در گروه کاری
کز دادن فرش )0703(
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تألیف کتاب های درسي فني و حرفه اي و کاردانش
نمون برگ 9ـ1ـ ارزشیابی کار

نوبت اول:تاریخ ارزشيابي:شماره ملی:نام و نام خانوادگي:

استاندارد عملکرد کار: L2 سطح صالحیت کمک تکنسین کارگاه فرش بافیحرفهکد حرفه 
با کیفیت  با 3 مترمربع مساحت  خاک گیری قالیچه 
)جدول  خاک گیری  استاندارد  جدول  در  شده  درج 

دقیقه در 30  پرداخت  با دستگاه  شماره 4( 

G1گروه ارزشیابی کارتکمیل فرشوظیفه07کد وظیفه 

آگاهی، پایه سطح شایستگی خاک گیری فرشکار0702کد کار

ف
شرایط عملکردمراحل کارردی

استاندارد نتایج ممکن)ابزار، مواد، تجهيزات، زمان، مکان و...(
ره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

نم

دسته بندی فرش ها برای 1
خاک گیری

فضای مناسب با کف بتن )حدود 100 متر مربع(
15 قطعه

15 دقیقه زمان

و باالتر از حد انتظار خاک گیری  برای  فرش ها  دسته بندی 
بافت محل  بر اساس  3جدا سازی 

2دسته بندی فرش ها برای خاک گیریدر حد انتظار
پایین تر از حد 

انتظار
20 درصد عدم دقت در دسته بندی فرش ها 

1و مخلوط شدن فرش تمیز و کثیف

آماده سازی دستگاه خاک گیری2
فضای مناسب با کف بتن )حدود 100 متر مربع(

دستگاه خاک گیری
15 دقیقه زمان

آماده سازی دستگاه خاک گیری و گریس کاری باالتر از حد انتظار
3قطعات

2آماده سازی دستگاه خاک گیریدر حد انتظار
پایین تر از حد 

انتظار
10 درصد عدم دقت در آماده سازی دستگاه 

1خاک گیری

قرار دادن فرش ها3
 در دستگاه خاک گیری

فضای مناسب با کف بتن )حدود 100 متر مربع(
دستگاه خاک گیری 

چرخ دستی برای جابه جایی فرش ها

قرار دادن فرش ها در دستگاه خاک گیری باالتر از حد انتظار
3و سرکشی به دستگاه

2قرار دادن فرش ها در دستگاه خاک گیریدر حد انتظار
پایین تر از حد 

انتظار
10 درصد عدم دقت در تنظیم میزان الزم 

1فرش در دستگاه خاک گیری

4
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)N72( سطح 1ـ مسئولیت پذیری
ماسک کاغذی

لباس کار مناسب
دستکش برزنتی

اتاقک  در  باقیمانده  خاک های 
انباری دستگاه جمع آوری شده و در 
کیسه های مخصوص ریخته شده و 

می رسد. کشاورزی  مصارف  به 

قابل قبول

غیر قابل قبول

2توجه به همه موارد

ارزشيابي کار )شایستگی انجام کار(
 بلی
 خیر

معيار شایستگی انجام کار: کسب حداقل نمره 2 از مراحل 2 و 3
کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار
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نمون برگ 8  ـ1ـ تحليل استاندارد عملکرد کار

نوبت اول:تاریخ ارزشيابي :شماره ملی:

سطح سرپرستان کارگاه فرش بافی
L2 صالحیت 

استاندارد عملکرد کار: 
میزان  نوع فرش، جنس فرش کنترل،  به  توجه  با  دادن فرش  کز 

با فرش زاویه درست شعله  و  شدت آن 
گروه کاریتکمیل فرش

سطح کزدادن
آگاهیشایستگی 

1ـ شرایط انجام کار 
 مکان: کارگاه قالیشویی )فضای آزاد(

ـ جارو ـ ماسک ـ آچار ـ کپسول  ابزار و تجهيزات: دستگاه کز ـ فندک 
 زمان: برای انجام این کار برای قالیچه: 30 دقیقه

2ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار
 لباس کار و ماسک

 چک کردن دستگاه کز
 تنظیم شعله پخش کن
 انجام عملیات کز دادن

3ـ نمونه و نقشه کار
 چک کردن دستگاه

 تنظیم شعله پخش کن
 روشن کردن دستگاه کز

 کز دادن فرش

4ـ ابزار ارزشيابي
 مشاهده
 پرسش

5  ـ ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام کار
 دستگاه کز

 ماسک
 جارو

 فندک
 آچار

6  ـ تکاليف کاری مرتبط در گروه کاری
0702
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تألیف کتاب های درسي فني و حرفه اي و کاردانش
نمون برگ 9 ـ1ـ ارزشیابی کار

نوبت اول:تاریخ ارزشيابي:شماره ملی:نام و نام خانوادگی:

استاندارد عملکرد کار: L2 سطح صالحیت سرپرستان کارگاه فرش بافی
کز دادن فرش با توجه به نوع فرش، جنس فرش، کنترل 

میزان شدت آن و زاویه درست شعله با فرش
گروه ارزشیابی کار

آگاهیسطح شایستگی کزدادن فرش

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهيزات، زمان، مکان و...(

نتایج ممکن
استاندارد 

ره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(
نم

زمان 5 دقیقه
زمین مسطح و تمیز

فضای آزاد کارگاه قالی شویی

فرش به صورت کاماًل صحیح آماده شود
به صورت صحیح پهن شود 
به صورت ضعیف پهن شود

3فرش کاماًل تخت و در فضای مناسب پهن شده 

آماده  مناسب  در محل  و  به طور صحیح  فرش 
شود

2

1فرش به صورت ضعیف پهن شده

دستگاه کز – آچار 
زمان 5 دقیقه

فضای آزاد کارگاه قالی شویی

دستگاه کز کامالً صحیح و مناسب تنظیم 
شده

دستگاه کز به صورت صحیح تنظیم شده
دستگاه کز ضعیف تنظیم شده

3دستگاه کامل و متناسب با فرش تنظیم شده

2دستگاه به طور صحیح تنظیم شده

1شعله افکن خیلی دقیق نیست

دستگاه کز ـ ماسک ـ جارو ـ فندک ـ
زمان 20 دقیقه

فضای آزاد کارگاه قالی شویی

کز داده خیلی خوب و کامل انجام شده
کز دادن دقیق و صحیح انجام شده

3فرش کاماًل کز خورده و خیلی دقیق است

2فرش به طور کز خورده و یک دست است

1
3
2
1
3
2
1
3
2

 1

ارزشيابی کار )شایستگی انجام کار(
 بلی
 خیر

معيار شایستگی انجام کار : ... و ... و ...
کسب حداقل نمره 2 از مراحل   و   و   

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار
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  تشریح دسته بندی فرش های دست باف و ماشینی برای شست وشو
  تشریح دسته بندی فرش های دست باف تجارتی و خانگی برای شست وشو

  طبقه بندی کردن فرش ها بر اساس نوع بافت )دست باف ـ ماشینی(
  طبقه بندی کردن فرش ها بر اساس نیاز شست وشو )خانگی ـ تجارتی(

  تشریح استفاده بهینه از فضای سالن شست وشوی فرش
  شرح انتخاب تعداد و متراژ مناسب جهت پهن کردن در سالن شست وشو و مرحله 

آبگیری
  تشریح خیس کردن صحیح فرش ها

  خیس کردن فرش ها

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی 
توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

تمرین و ممارست 
دقت و توجه 

پاسخ و پرسش 
یادداشت برداری 

جلسة هفتمپودمان 2

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

تعریف شست وشوی فرش 
آماده کردن فرش برای شست وشو

روش های خیس کردن فرش 

سالن شور 
آب 
جارو 

لباس کار 
چکمه 

ندارد

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی
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دانش افزايي

پوشيدن لباس کامل کار الزامی است )برای جلوگيری از خيس شدن افراد هنگام کار(
بر روی فرش،  مواد شست وشو  پاشيدن  زیرا هنگام  الزامی است  از ماسک  استفاده 

به دليل استنشاق آن آسيب رسيدن به فرد را منجر می شود.
در هنگام کار با مواد شيميایی و شوینده حتمًا از دستکش مناسب استفاده شود.
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

آشنایی با شست وشوی فرش

آماده سازی فرش برای شست وشو

آشنایی با روش های خیس کردن فرش

کار
ی 
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ص 

اخ
ش

انتقال فرش ها به سالن شست وشو

فراهم کردن ابزار و لوازم مناسب براي شست وشوي فرش

آماده سازي صحیح فرش براي شست وشو

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را جزئي تر مورد 

ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مد نظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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پودمان 2 جلسة هشتم

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

معرفی مواد شوینده مورد استفاده در شست وشو
آماده سازی مواد شوینده 

پاشیدن مواد شوینده به فرش 
استفاده از کج بیل برای آغشته

اضافه کردن مواد به فرش 

مواد شوینده )پودر و شامپو و...(
جارو 

آب پاش 
کج بیل
پارو 

ندارد

ابزار کمک آموزشی

  تشریح استفاده از انواع مختلف پودر پاک کننده متناسب با نوع فرش
  بیان تعیین میزان پودر مورد نیاز

  تشریح پاشیدن صحیح پودر مورد نیاز
  تشریح استفاده از ابزارهای شست وشو )شالق زن ـ کج بیل ـ فرچه(

اهداف توانمند سازی

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرآموز هنرجو

انجام عملی 
دیدن ـ دقت و توجه 
تمرین و ممارست 

نمایش عملی 
توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 
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دانش افزايي

  آیا روش هاي خیس کردن در انواع فرش ها با یکدیگر متفاوت است؟ در گروه بررسي 
و با کار میداني پاسخ آن را بیابید.

بله. در برخی از کارخانه های قالی شویی فرش ها به وسيله شير آب هایی که در اطراف 
دیوار سالن شور تعبيه شده اند خيس می شوند. در برخی دیگر به وسيله شيلنگ آب 
فرش ها خيس می شوند و در برخی جاها ممکن است با کمک آب پاش این کار انجام شود. 
  هنگام خیس کردن و پاشیدن مواد شست وشو بر روي فرش ها چه آسیبي ممکن 

است به آنها برسد؟ چگونه از این آسیب ها جلوگیري مي شود؟
مواد شوینده نامناسب ممکن است به فرش آسيب برسانند براي هر نوع فرش مواد 
شوینده مناسب آن به کار برده شود. براي ابریشم، کرک، پشم و فرش هایي که رنگ 

ثابت ندارند.

پرسش و 
پاسخ
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

آشنایی با مواد شوینده

آماده سازی مواد شوینده

پاشیدن مواد شوینده بر روی فرش

آغشته کردن فرش به مواد شوینده

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

پوشیدن لباس کار مناسب برای شست وشوی فرش

خیس کردن فرش برای شست وشو

پاشیدن یکنواخت مواد شست وشو بر روی فرش

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را جزئي تر 

مورد ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مد نظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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  تشریح استفاده از ابزارهای شست وشو )شالق زن ـ کج بیل ـ فرچه(
  بیان تشخیص تمیز شدن فرش

  تشریح استفاده از مواد شیمیایی جهت از بین بردن زردی فرش ها )هیدروسولفات 
سدیم(

  مقدار مورد نیاز پودر شست وشو برای شستن فرش
  پاشیدن صحیح پودر شست وشو بر پشت و روی فرش

  استفاده کردن از ابزارهای شست وشو متناسب با نوع فرش
  تشخیص دادن تمیزی فرش

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

توضیح و تشریح 
نمایش عکس و فیلم 

انجام عملی 
پرسش و پاسخ 

دقت و توجه کردن 
یادداشت برداری 

مشاهده ـ تمرین و ممارست 
پاسخ و پرسش 

جلسة نهمپودمان 2

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

دستگاه شالق زنی و کاربرد آن 
معایب این دستگاه 

شرح مراحل شست وشو 

دستگاه شالق زنی 
سالن شور 

آب 
مواد شوینده 

  استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور و پرده نمایش
  لوح فشرده عکس و فیلم

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی



جلسات آموزشی

61

اشکاالت احتمالی و فواید استفاده از دستگاه شالق زنی
اشکاالت: اگر از دستگاه شالق زني درست استفاده نشود ممکن است باعث ساییدگي 
فرش و کنده شدن ریشه و شیرازه فرش شود. فرش هاي ظریف و کهنه را پاره مي کند. 
را  فرش  آلودگي هاي  مي کند،  کوتاه  را  شور  زمان  شالق زني  دستگاه  محاسن: 
را  مواد شوینده  مي شود،  فرش  نرم شدن  باعث  و  مي کند  خارج  آن  از  به راحتي 

به راحتي به خورد فرش مي دهد.

گفت و گو کنيد دستگاه  از  استفاده  احتمالي  اشکاالت  و  فواید  پيرامون  گروه  در  خود  هم کالسي هاي  با 
شالق زني بحث و تبادل نظر کنيد و پاسخ را به صورت فایل ورد به هنرآموز خود تحویل دهيد.
مضرات: اگر از دستگاه شالق زني درست استفاده نشود ممکن است باعث سایيدگي 
فرش و کنده شدن ریشه و شيرازه فرش شود. فرش هاي ظریف و کهنه را پاره مي کند. 
محاسن: دستگاه شالق زني زمان شور را کوتاه مي کند، آلودگي هاي فرش را به راحتي 
از آن خارج مي کند و باعث نرم شدن فرش مي شود، مواد شوینده را به راحتي به خورد 

فرش مي دهد.

ایمنی و 
بهداشت در هنگام کار با دستگاه شالق باید به این نکته توجه داشت که دستگاه در قسمتی از 

فرش مکث نکند چون باعث از بين رفتن پرزهای فرش می شود و در لبه های باال و پایين 
فرش مراقب ریشه های فرش باشد که وارد دستگاه نشود. )دستگاه بر روی ریشه ها نرود.(

ایمنی و 
بهداشت هنگام استفاده از مواد شيميایی باید حتمًا از ماسک استاندارد استفاده کرد و پوشيدن 

لباس کار الزامی است.
باید دقت کرد که مواد شيميایی را به هيچ وجه باهم مخلوط نکرد )کلر و هيدرو( و 
هرکدام از این مواد به صورت مجزا با آب مخلوط شود و در کار استفاده گردد. حتی 
از  نباید مجدد  آن  از آب کشی  قبل  روی فرش  بر  هيدرو  محلول  از  استفاده  از  پس 

محلول کلر استفاده گردد.

ارگونومی: نحوه صحيح حمل و کشيدن اجسام سنگين

دانش افزايي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

شناخت دستگاه شالق زنی و کاربرد آن

شناخت معایب دستگاه شالق زنی

شناخت مراحل شست وشو

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

استفاده از دستگاه شالق زنی برای شست وشوی فرش

شناخت روش صحیح استفاده از دستگاه شالق زنی

تذکر

1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. اگر بخواهید فرایند 
کار را جزئي تر مورد ارزشیابي قرار دهید می توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.

2ـ چنانچه شاخص هاي دیگری را هنگام ارزشیابي مد نظر دارید می توانید به بخش شاخص هاي کار در این جدول 
اضافه نمایید.

ارزشیابی
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  تشریح استفاده از مواد شیمیایی جهت از بین بردن زردی فرش ها )هیدروسولفات 
سدیم(

  تهیه و آماده سازی و استفاده از هیدرو سولفات سدیم جهت از بین بردن زردی 
الیاف

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عکس
نمایش عملی

توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

مشاهده ـ دقت و توجه کردن
تمرین و ممارست 
یادداشت برداری 

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

آب کشی 
رنگ دواندگی و دالیل ایجاد آن 

مراحل رفع رنگ دواندگی

کج بیل
دستگاه های آب گیری 

مواد شیمیایی )کلر و هیدرو(
لباس کار 
ماسک 

نمایش عکس با استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور

پودمان 2 جلسة دهم

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی
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  در مورد کلر و هیدرو سولفیت تحقیق کنید و نتایج را در کالس بررسی کنید.فعاليت کالسی
  کاربرد این مواد در فرش چیست؟

کلر خاصيت رنگ برداري دارد، باعث نرم و براق شدن فرش مي شود. اما رنگ هاي کرم 
را زرد مي کند. هيدروسولفيت نيز همين خاصيت را دارد، اما باعث زرد شدن رنگ هاي 
الکي مي شود. این دو را هم زمان نباید استفاده کرد. استفاده بيش از حد این مواد به 

فرش آسيب جدي وارد مي کند. 

ارگونومی: نحوه صحيح برداشتن  اجسام سنگين و گذاشتن آنها بر روی زمين

در هنگام استفاده از مواد شيميایي باید از ماسک استاندارد استفاده کرد و پوشيدن ایمنی
لباس کار الزامي است.

باید دقت کرد که مواد شيميایي نباید به هيچ وجه با هم مخلوط شوند )کلر و هيدرو( 
و الزم است هر کدام از این مواد به صورت مجزا با آب مخلوط و در کار استفاده شود. 
حتي پس از استفاده از محلول هيدرو بر روي فرش و قبل از آب کشي آن، نباید از 

محلول کلر استفاده مجدد شود.

  میانگین وزن فرش پشمی پس از خیس شدن چه میزان است؟ 
وزن فرش پشمی پس از خيس شدن به طور متوسط حدود چهار برابر افزایش می یابد.

پرسش و 
پاسخ

دانش افزايي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

آشنایی با آب کشی فرش

انجام مراحل آب کشی

آشنایی با رنگ دواندگی و دالیل ایجاد آن

عملیات رفع رنگ دواندگی

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

آب کشی صحیح فرش

تشخیص رنگ دواندگی موقع آب کشی فرش

استفاده صحیح از مواد شیمیایی جهت بر طرف کردن رنگ دواندگی

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را جزئي تر مورد 

ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مد نظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

خشک کردن 
انواع روش های خشک کردن
انواع دستگاه های آب گیري

دستگاه دورانی )سانتریفیوژ(
لباس کار 
چکمه 

نمایش عکس با استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور

  بیان انواع دستگاه آب گیری )غلتکی ـ دورانی دیگی ـ دورانی لوله ای( 
  تشریح کنترل برق دستگاه آب گیری

  تشریح عملکرد مکانیکی دستگاه آب گیری و اجزای آن
  آماده سازی دستگاه آب گیری دورانی دیگی

  آماده سازی دستگاه آب گیری دورانی لوله ای

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرآموز هنرجو

دقت و توجه 
یادداشت برداری ـ مشاهده 

تمرین و ممارست 
پاسخ و پرسش

توضیح و تشریح 
نمایش عکس
نمایش عملی 
پرسش و پاسخ 

جلسة يازدهمپودمان 2

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی

دانش افزايي

باید دقت کرد که فرش کامالً در داخل دستگاه بسته شود تا از پرتاب شدن فرش به ایمنی
بيرون و از آسيب دیدن آن جلوگيري شود.

فرش را باید در جهت درست تا کرد تا از آسيب رسيدن به فرش جلوگيري شود.
بيش از ظرفيت دستگاه، فرش در داخل آن قرار نگيرد.

پس از قراردادن فرش در دستگاه و بستن در آن و روشن کردن دستگاه باید از آن 
فاصله گرفت.)براي رعایت ایمني فرد(
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

شناخت خشک کردن فرش و روش های آن

شناخت انواع دستگاه های آب گیر

تاکردن و قرار دادن فرش در دستگاه آب گیر

خشک کردن فرش

کار
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ص 
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ش

قرار دادن فرش به روش صحیح دردستگاه آب گیری

فشردن کامل فرش ها به دیواره دستگاه آب گیر دیگی

خاموش کردن دستگاه آب گیری بعد از اتمام کار

رعایت ارگونومی صحیح در بلند کردن و پایین گذاشتن فرش ها

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را جزئي تر مورد 

ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مد نظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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  تشریح تا کردن و لوله کردن فرش ها متناسب با دستگاه و قرار دادن آن در دستگاه
  تشریح آب گیری مطلوب فرش متناسب با نوع فرش
  آب گیری فرش توسط دستگاه متناسب با نوع فرش

  آماده سازی دستگاه آب گیری غلتکی

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش فیلم و عکس 
توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 

دیدن و توجه کردن 
یادداشت برداری 
پاسخ و پرسش 

جلسة دوازدهمپودمان 2

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

 مراحل و روش های کار با دستگاه آب گیر لوله ای
دستگاه آب گیر غلتکی

آماده سازی دستگاه آب گیر غلتکي
ویدئو پروژکتور 

  ویدئو پروژکتور و پرده نمایش
  لوح فشرده فیلم

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی
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دانش افزايي

ایمنی و 
بهداشت باید دقت کرد که فرش کامالً در درون دستگاه قرار گيرد و در دستگاه بسته شود تا 

از پرتاب شدن فرش به بيرون و آسيب دیدن آن جلوگيری شود.
فرش را باید در جهت درست تا کرد تا از آسيب رسيدن به فرش جلوگيری شود.

بيش از ظرفيت دستگاه، فرش در آن قرار نگيرد.
پس از قرار دادن فرش در دستگاه و بستن در آن و روشن کردن دستگاه باید از آن 

فاصله گرفت. )برای رعایت ایمنی فرد(
هنگام کار با دستگاه غلتکی باید مراقب بود حين کار لباس یا دست به دستگاه گير نکند.
در دستگاه غلتکی اگر بيش از حد فاصله این غلتک ها کم شود باعث له شدن و آسيب 

دیدن فرش می شود. 
 

دستگاه آب گيری غلتکی
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

روش کار با دستگاه آب گیر لوله ای

روش کار با دستگاه غلتکی

آماده کردن دستگاه آب گیر

کار
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اخ
ش

استفاده از دستگاه آب گیر متناسب با فرش

قرار دادن فرش در دستگاه آب گیری متناسب با فرش

هماهنگی حرکات در گروه

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را جزئي تر مورد 

ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مد نظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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پودمان 2 جلسة سیزدهم

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

خشک کردن و تشریح آن 
انواع روش های خشک کردن فرش 

خشک کردن در آفتاب و روش های مختلف آن )زمینـ  بر روی میله(
میله های فلزی برای آویزان کردن فرش 

  دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

ابزار کمک آموزشی

  بیان روش های مختلف خشک کردن فرش )داربست در فضای بازـ  حیاط شنی   ـ 
گرم خانه(

  خشک کردن فرش ها بر حسب شرایط آب و هوایی به روش مناسب

اهداف توانمند سازی

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرآموز هنرجو

مشاهده ـ دقت و توجه
تمرین و ممارست
یادداشت برداری 

پاسخ و پرسش

نمایش عکس
توضیح و تشریح 
پرسش و پاسخ 
نمایش عملی 
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دانش افزايي

  چرا پس از آبگیري و پهن کردن فرش بر روي زمین سطح فرش را فرچه مي کشند؟
روی فرش ها فرچه کشيده می شود تا پرزها و خواب فرش خوابيده و یکدست شوند 
زیرا هنگام  شست وشو خواب قالي تغيير جهت مي دهد که براي یکدست شدن فرش 

و هم سو شدن همه خواب آن سطح فرش باید فرچه کشيده شود .

پرسش و 
پاسخ
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

آشنایی با خشک کردن فرش و انواع آن

پهن کردن فرش روی زمین

آویزان کردن فرش بر روی میله ها

کار
ی 
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اخ
ش

پوشیدن لباس کار مناسب

انتقال گروهی فرش به فضای آزاد جهت خشک شدن

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را جزئي تر مورد 

ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مد نظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.

ارزشیابی
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  بیان روش خشک کردن فرش در گرم خانه
  خشک کردن فرش در گرم خانه 

فعاليت های یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

توضیح و تشریح
نمایش عکس 
پرسش و پاسخ 

مشاهده 
دقت و توجه 

یادداشت برداری 
پاسخ 

جلسة چهاردهمپودمان 2

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

روش خشک کردن در گرم خانه 
سالن گرم خانه 
چرخ حمل بار 

لباس کار 

  دستگاه ویدئو پروژکتور
  لوح فشرده عکس

ابزار کمک آموزشی

اهداف توانمند سازی
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روش گرم خانه
بهترین روش خشک کردن فرش در آفتاب است که باعث از بین رفتن رنگ دواندگي 
و براق شدن فرش مي شود. اما در زمستان و هواي برفي و باراني، گرم خانه مناسب تر 

است و فرش زودتر خشک مي شود.

دانش افزايي

فعاليت گروهی با دوستان خود بحث و گفت و گو کنيد :
  به نظر شما کدام یک از روش های خشک کردن مناسب تر است چرا؟

  مزایا و معایب هرکدام را توضیح دهید.
روی  بر  پهن شدن  به دليل  فرش  روش خشک شدن  مناسب ترین  اول  روش  پاسخ: 
بين  از  و  برای خشک شدن سریع، جال پيدا کردن فرش،  نور آفتاب  زمين، برخورد 

رفتن باقی مانده درصد کمی رنگ بر روی فرش.
فرش هرچه کمتر تحت کشش قرار بگيرد بهتر است.

در هنگام آویزان بودن فرش اگر بر روی ميله تا شده قرار گرفته باشد محل تا شدن 
دچار نامنظمی پرز فرش می شود و به همان حالت خشک می گردد.

در صورت باقی ماندن حتی کم مواد شيميایی بر روی فرش و قرار گرفتن فرش ها در 
پوسيدگی  امکان  و  می شود  وارد  فرش  به  آسيب جدی  برای خشک شدن  گرم خانه 

فرش در آینده را خواهيم داشت.
مواد  منفی  تأثيرات  بگيرد،  قرار  آفتاب  مستقيم  نور  زیر  و  آفتاب  در  فرش  این  اگر 
شيميایی از فرش جدا می شود. خشک کردن فرش در گرم خانه باعث کم شدن جالی 

فرش نيز می شود.

فکر کنيد زیادي  بارندگي  و  که سرما  مناطقي  و  در فصل زمستان  براي خشک کردن فرش ها 
دارد چه باید کرد؟
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ارزشیابی

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

آشنایی با روش خشک کردن فرش در گرم خانه

انتقال فرش ها به اتاق گرم خانه

آویزان کردن فرش ها بر روی میله با توجه به ضخامت فرش ها

خشک کردن فرش به وسیله حرارت

کار
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ص 
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ش

انتقال گروهی فرش ها به اتاق گرم خانه

آویزان کردن فرش ها بر روی میله با توجه به ضخامت فرش ها 
)نسبت به منبع گرمایشی(

جابه جا کردن تناوبی فرش ها در گرم خانه

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگة ارزشیابي به عنوان نمونة ارزشیابي از شایستگي داده شده است. فرایند کار را جزئي تر مورد 

ارزشیابي قرار داده و مراحل باقی مانده را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ شاخص هاي دیگر را که هنگام ارزشیابي مد نظر دارید نیز به بخش شاخص هاي کار در این جدول اضافه نمایید.
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تألیف کتاب های درسي فني و حرفه اي و کاردانش
نمون برگ 8ـ1ـ تحلیل استاندارد عملکرد کار

نوبت اول:تاریخ ارزشيابي :شماره ملی:نام و نام خانوادگي:

L2 سطح صالحیت حرفه:کمک تکنسین کارگاه فرش بافی کد حرفه 
استاندارد عملکرد کار: 

درج  کیفیت  با  مساحت  مربع  متر   1 /5 با  قالیچه  شست وشوی 
شده در جدول استاندارد شست وشوی فرش )جدول شماره 3( با 

ابزار شالقی و بیلچه و فرچه و مواد شوینده در 30 دقیقه

G2گروه کاریوظیفه: تکمیل فرش 07کد وظیفه 

کار: پرداخت اولیه فرش  0705کد کار
آگاهی، پایه سطح شایستگی شست و شوی فرش

1ـ شرایط انجام کار 
سالن شست وشو با کف بتن با مساحت حدود 300 تا 400 متر مربع ـ نور مناسب ـ دستگاه تهویه ـ دستگاه شالق زنی ـ بیلچه ـ فرچه ـ جاروی T پالستیکی ـ شیلنگ 

پالستیکی ـ پودر شوینده ـ شامپو ـ نرم کننده

2ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار
جدول شماره 3ـ جدول استاندارد شست وشوی فرش 

ویژگی هانوع فرش

خانگی
ـ تمیز شدن متن فرش                         ـ تمیز شدن ریشه های فرشماشینی

ـ تمیز شدن متن فرش                         ـ سفید شدن متن فرشدستباف
ـ سفید شدن ریشه های فرش                   ـ لطیف شدن الیاف فرش

ـ تمیز شدن متن فرش                         ـ لطیف شدن الیافتجارتی
ـ سفید شدن ریشه های فرش

3ـ نمونه و نقشه کار
 پوشیدن لباس کار ـ زدن ماسک کاغذی ـ پوشیدن چکمه پالستیکی ـ شستن و نظافت سالن شست وشو

 دسته بندی فرش ها بر اساس نوع بافت )ماشینی ـ دست باف(
 دسته بندی فرش ها بر اساس نوع نیاز به  شست وشو )خانگی ـ تجارتی(

 پهن کردن فرش ها بر اساس متراژ سالن شست وشو و حجم دیگ دستگاه آب گیر
 گرفتن آب بر روی فرش ها با رعات اصول صحیح ـ پاشیدن پودر شست وشو بر روی فرش ها

 استفاده از دستگاه شالق زنی ـ گرفتن آب روی فرش و کار کردن با بیلچه بر روی فرش
 شستن ریشه های فرش با فرچه ـ گرفتن آب اضافی  فرش با بیلچه
 آماده سازی محلول هیدروسولفات سدیم مناسب با نوع و رنگ فرش

 ریختن محلول هیدروسولفات سدیم به وسیله آب پاش بر پشت و روی فرش ـ گرفتن آب فراوان بر روی فرش
 جمع آوری آب اضافه با بیلچه از روی فرش ـ تا کردن فرش
 قرار دادن فرش بر روی چرخ و حمل برای مرحله آب گیری

4ـ ابزار ارزشيابي
مشاهده ـ لیست وارسی

5  ـ ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام کار
 سالن شست وشو با کف بتن با مساحت حدود 300 تا 400 متر مربع

 تعبیه آب راه در کف سالن 
 پوشش آب راه ها با توری های فلزی

 نور مناسب )ترجیحاً نور طبیعی یا استفاده از تلفیقی از نور سفید و زرد( ـ دستگاه تهویه
 تعبیه منبع ذخیره مواد شوینده و نرم کننده مورد نیاز

 استخر ذخیره آب چاه )با گنجایش حداقل 400 تا 500 متر مکعب(
 تعبیه حوض در داخل سالن شست وشو برای برداشتن آب )ابعاد 400*300 سانتی متر به ارتفاع 40 سانتی متر(

 دستگاه شالق زنی )حداقل 2 دستگاه(
 بیلچه )حداقل 8 عدد( ـ فرچه )حداقل 4 عدد(

 جاروی T پالستیکی)2 عدد( ـ شیلنگ پالستیکی شماره 5. 2 )دو عدد 15 متری(
 چکمه پالستیکی تا زانو ـ پودر شوینده دستی )محصوالت استاندارد موجود در بازار(

 شامپو )تگزاپن ژاپن یا محصوالت استاندارد موجود در بازار( ـ نرم کننده لباس )محصوالت استاندارد موجود در بازار(

6  ـ تکاليف کاری مرتبط در گروه کاری
پرداخت اولیه فرش)0701( ـ خاک گیری )0702( ـ کز دادن فرش )0703(
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تألیف کتاب های درسي فني و حرفه اي و کاردانش
نمون برگ 9ـ1ـ ارزشیابی کار

نوبت اول:تاریخ ارزشيابي :شماره ملی:نام و نام خانوادگي:

استاندارد عملکرد کار: L2 سطح صالحیت حرفه:کمک تکنسین کارگاه فرش بافی کد حرفه 
درج  کیفیت  با  مساحت  مربع  متر   1 /5 با  قالیچه  شست وشوی 
شده در جدول استاندارد شست وشوی فرش )جدول شماره 3( 

با ابزار شالقی و بیلچه و فرچه و مواد شوینده در 30 دقیقه

G2گروه کاریوظیفه: تکمیل فرش 07کد وظیفه 

آگاهی، پایه سطح شایستگی کار: شست و شوی فرش  0705کد کار

ف
شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مرا حل کارردی

رهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنتجهيزات، زمان، مکان و ...(
نم

دسته بندی فرش ها براساس نوع شستن1

سالن شست وشو با کف بتن با مساحت 
نور  ـ  تا 400  متر مربع  حدود 300 
مناسب  ـ دستگاه تهویه ـ 15  قطعه 

فرشـ  15 دقیقه زمان

و باالتر از حد انتظار شستن  نوع  براساس  فرش ها  دسته بندی 
3محل بافت

2دسته بندی فرش ها براساس نوع شستندر حد انتظار

201 درصد عدم دسته بندی صحیح فرشپایین تر از حد انتظار

پهن کردن و خیساندن2

با  بتن  کف  با  شست وشو  سالن 
متر   400 تا   300 حدود  مساحت 
مربع ـ نور مناسب ـ دستگاه تهویه ـ 
شیلنگ پالستیکی ـ 15 قطعه فرش 

ـ 15 دقیقه زمان

ابزار و باالتر از حد انتظار پهن کردن و خیساندن و مهیا کردن 
3مواد شوینده

2پهن کردن و خیساندندر حد انتظار

پایین تر از حد انتظار
فرش  خیساندن  در  دقت  عدم  درصد   20
پهن  هنگام  فرش  خواب  نکردن  رعایت  و 

کردن
1

شست وشوی فرش3

سالن شست وشو با کف بتن با مساحت 
حدود 300 تا 400  متر مربع ـ نور 
ـ دستگاه  تهویه  ـ دستگاه  مناسب 
شالق زنی ـ بیلچه ـ فرچه ـ جاروی 
T پالستیکی ـ شیلنگ پالستیکی ـ 
پودر شوینده ـ شامپو ـ نرم کننده ـ 

3 متر  مربع فرش

3باالتر از حد انتظار

2شست وشوی مناسب فرشدر حد انتظار

5 درصد عدم دقت در شست وشوی فرش و پایین تر از حد انتظار
1کثیف ماندن فرش
ت، 

اش
هد

ی، ب
من

، ای
نی

ر ف
غي

ی 
ها

ی 
تگ

س
شای

ش
گر

و ن
ی 

يط
مح

ت 
س

 زی
ت

ها
وج

ت

)N53( سطح 1ـ نقش در تیم
و  اجتماعات  در  شرکت  1ـ  سطح 

)N54( فعالیت ها
ـ  کار  لباس  ـ  کاغذی  ماسک 
دستکش  ـ  صوت  محافظ  گوشی 
پالستیکی   ـ چکمه پالستیکی تا زانو

مراحل  از  پس  شست وشو  پساب 
شست وشو از حوضچه های مختلف 
آن  ناخالصی های  و  کرده  عبور 
از  آب  سپس  می شود،  ته نشین 
طریق کانال فاضالب دفع می گردد.

قابل قبول

غیر قابل قبول

2توجه به همه موارد

ارزشيابي کار )شایستگی انجام کار(
 بلی

 خیر

معيار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل 1و 3

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیر فنی , ایمنی, بهداشت , توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار
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1ـ شرایط انجام کار
 غلتک آب گیری

 آب گیر دورانی دیگی
 آب گیر دورانی لوله ای

 سالن گرم خانه
 حیاط شنی

 داربست فلزی مسقف

2 ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار
 آب گیری قالیچه با 3 متر مربع مساحت
 با دستگاه غلتک آب گیری در 2 دقیقه

 با دستگاه آب گیری دورانی دیگی در 10 دقیقه

3ـ نمونه و نقشه کار
 حمل فرش ها با چرخ از سالن شست وشو برای آب گیری

 جدا کردن فرش ها بر اساس نوع دستگاه آب گیری مورد نیاز
 کنترل برق دستگاه

 تا کردن یا لوله کردن صحیح فرش برای قرار دادن در دستگاه آب گیری
 روشن کردن دستگاه آب گیر

 خاموش کردن دستگاه آب گیر پس از اتمام کار
 برداشتن فرش از دستگاه آب گیر

 پهن کردن فرش بر روی سطح صاف و تمیز
 مرتب کردن جهت خواب فرش با فرچه مخصوص

 لوله کردن فرش در جهت خواب فرش
 حمل فرش با چرخ برای مرحله خشک کردن

 بسته به وضعیت و شرایط جوی فرش ها به داربست، گرم خانه، حیاط شنی انتقال پیدا می کنند:
ـ در هوای مناسب فرش ها بر روی داربست پهن می شوند.

ـ در هوای بارانی و برفی فرش ها به گرم خانه انتقال داده می شوند.
ـ جمع آوری فرش های خشک شده و انتقال آنها برای عملیات دارکشی، سرویس کاری، رفوگری

4ـ ابزار ارزشيابي
مشاهده ـ لمس کردن فرش با دست ـ لیست وارسی

5  ـ ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام کار
 غلتک آبگیری )با عرض 5 /3 متر(

 آب گیر دورانی دیگی )با گنجایش 5 /2 تا 7 تن( 
 آب گیر دورانی لوله ای )با طول 5/ 3 متر(

 سالن گرم خانه با کف موزاییک و کانال کشی در کف برای انتقال هوای گرم از موتورخانه به گرم خانه جهت خشک کردن فرش )حداقل 150 تا 200 متر مربع(
 حیاط شنی با کف به ارتفاع 8 تا 12 سانتی متر شن رودخانه ای )4000 تا 5000 متر مربع(

 داربست فلزی مسقف )6 × 25 متر با ارتفاع 20/ 2 متر از کف شنی حیاط با حداقل 20 شاخه(

6  ـ تکاليف کاری مرتبط در گروه کاری:
شست وشوی فرش )0705(

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تألیف کتاب های درسي فني و حرفه اي و کاردانش
نمون برگ 8ـ1ـ تحلیل استاندارد عملکرد کار

نوبت اول:تاریخ ارزشيابي :شماره ملی:نام و نام خانوادگي:

L2 سطح صالحیت حرفه:کمک تکنسین کارگاه فرش بافی کد حرفه 
استاندارد عملکرد کار:

غلتک  دستگاه  با  مساحت  مربع  متر   1 /5 با  قالیچه  آب گیری 
آب گیری و با دستگاه آب گیری دورانی دیگی در 20 دقیقه

G2گروه کاریوظیفه: تکمیل فرش 07کد وظیفه 

آگاهی، پایه سطح شایستگی کار: خشک کردن فرش 0708کد کار
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ف
مراحل کارردی

شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهيزات، زمان، 

مکان و ...(
رهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

نم

آماده سازی دستگاه آب گیری1

غلتک آب گیری
آب گیر دورانی دیگی

آب گیر دورانی لوله ای
15 دقیقه زمان

3آماده سازی دستگاه آب گیری و گریس کاری دستگاهباالتر از حد انتظار

2آماده سازی دستگاه آب گیریدر حد انتظار

10 درصدعدم دقت در تنظیم میزان فرش برای پایین تر از حد انتظار
1تعادل دستگاه

آب گیری فرش2
غلتک آب گیری

آب گیر دورانی دیگی
آب گیر دورانی لوله ای

3ـباالتر از حد انتظار

2آب گیری مناسب فرشدر حد انتظار

1خاموش کردن دستگاه قبل از آب گیری کاملپایین تر از حد انتظار

خشک کردن فرش3

غلتک آب گیری
آب گیر دورانی دیگی

آب گیر دورانی لوله ای
سالن گرم خانه

حیاط شنی
داربست فلزی مسقف

متناوب باالتر از حد انتظار کردن  رو  و  پشت  و  فرش  کردن  خشک 
3فرش جهت تسریع در خشک شدن فرش

2خشک کردن صحیح فرشدر حد انتظار

10 درصد عدم دقت در صحیح پهن کردن فرش ها پایین تر از حد انتظار
1در حیاط شنی یا آویختن فرش ها از داربست
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)N53( سطح 1ـ نقش در تیم
اجتماعات  در  شرکت  سطح 1ـ 
لباس کار،   )N54( فعالیت ها  و 
آج دار،  باز  رو  پالستیکی  دمپایی 
رعایت  اولیه،  کمک های  جعبه 
و  شده  حمل  بار  مقدار  تنظیم 
بدن  بر  زیاد  فشار  از  جلوگیری 
رعایت  فشار(،  تحمل  )ارگونومی 
بلند  هنگام  بار  صحیح  ارگونومی 
دادن  قرار  جهت  فرش ها  کردن 
)ارگونومی  آب گیر  دستگاه  در 
حرکتی(، اطمینان از خالی بودن 
دیگ دستگاه آب گیری دورانی از 

هرگونه اشیا و موجودات زنده

قابل قبول

غیر قابل قبول

2توجه به همه موارد

ارزشيابي کار )شایستگی انجام کار(
 بلی

 خیر

معيار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل 2 و 3

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیر فنی , ایمنی, بهداشت , توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تألیف کتاب های درسي فني و حرفه اي و کاردانش
نمون برگ 9ـ1ـ ارزشیابی کار

نوبت اول:تاریخ ارزشيابي :شماره ملی:نام و نام خانوادگي:

 سطح صالحیت حرفه:کمک تکنسین کارگاه فرش بافی کد حرفه 
استاندارد عملکرد کار: 

آبگیری قالیچه با 5/ 1 متر مربع مساحت با دستگاه غلتک آب گیری و 
با دستگاه آب گیری دورانی دیگی در 20 دقیقه

G2گروه کاریوظیفه: تکمیل فرش 07کد وظیفه 

آگاهی، پایه سطح شایستگی کار: خشک کردن فرش 0708کد کار


