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ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

چندین مدل دار قالی بافی ـ متر ـ آچاردسته بندی انواع دار قالی بر اساس کاربری

  ابزار کمک آموزشی:

ندارد.

  اهداف توانمندسازی:

 دسته بندی انواع دار قالی بافی 
 تشریح مزایا و معایب آنها )افقی و عمودی(

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

توضيح مي دهد.
نمایش عملی 

پرسش و پاسخ

گوش مي دهد.
مي بيند.

پاسخ مي دهد.
انجام مي دهد یا ثبت مي کند.

واحد دسته بندی انواع دار قالی
یادگیری 1

پودمان اول: جلسۀ اول      

پودمان 1
نصب دار قالی
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دانش افزایي    

مزایای دار قالی بافی افقی
1  سادگی و قيمت ارزان؛ 

٢  نصب آسان و استفادۀ راحت؛ 
3  سهولت در تأمين قطعات؛ 

٤  حمل و نقل آسان و مناسب جهت ایالت و عشایر.

معایب دار قالی بافی افقی
1  تهدید سالمت جسم بافنده؛ بافنده در هنگام کار ناچار است به وضعی 
غيراصولی بنشيند و به طرف جلو خم شود. در نتيجه سالمت بافنده، به خصوص 
در ناحيۀ کمر، پشت، ستون فقرات، گردن، پاها و دست ها، لطمه مي بيند البته 
از آنجایی که این دار بيشتر در عشایر کوچ نشين استفاده می شود و چون آنها 
دارند  بدنی قوی  و  انجام می دهند،  روز  بدنی مختلفی در طول  فعاليت های 

آسيب دیدگی در آنها کمتر مشاهده می شود. 
٢  ایجاد خستگی زودرس و کم شدن دقت عمل بافنده؛ در دار افقی برای 
به کارگيری وسایل بافت از قبيل شانه، قيچی، کارد و پودکش و انجام دادن 
سایر امور بافت از جمله گره پرز بر چله ها به نيروی بيشتری نياز است. زیرا 
این کارها به طور افقی انجام مي شود و در نتيجه بافنده دچار خستگی زودرس 

مي شود و این خستگی در کاهش دقت عمل وی بسيار تأثير مي گذارد.
3  ایجاد عيب و نقص در بافت؛ فرش بافته شده در دار افقی، بعضاً دارای 
سرکجی و چين و چروک است و این نقص، که به ویژه پس از اندک زمانی 
از شروع بافت آشکار مي گردد، به علت استحکام نداشتن چارچوب دار افقی 
است که بر چله ها تأثير نامطلوب بر جای مي گذارد. همچنين نشستن بافنده 

در حين کار برروی بخش های بافته شده است. 
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مزایای دار قالی بافی عمودی
بافنده  که  مي شود  ساخته  و  طراحی  نحوی  به  عمودی  بافی  قالی  1  دار 
مي تواند به راحتی روی نيمکت یا صندلی مخصوص آن بنشيند و کاماًل بر 
دار، ابزار و مواد اوليۀ بافت مسلط باشد. لذا در این نوع دار، سالمت بافنده 

نسبت به دار افقی بيشتر حفظ و رعایت مي شود.
٢  خستگی جسمي کمتر بافنده؛ از آنجایی که بافنده در هنگام کار با دار 
قالی بافی عمودی نتيجۀ بافت را به مرور مشاهده مي کند و وضعيت ارگونومي 
افقی مناسب تر است، مي توان گفت کمتر دچار  به دارهای  بدن وی نسبت 
حداقل  به  بافنده  سوی  از  اشتباهات  نتيجه  در  و  مي شود  روحی  خستگی 

مي رسد و کار نيز مطلوب تر خواهد بود.
3  مزاحم نبودن ابزار و مواد اوليه؛ سيستم دار قالی بافی عمودی به صورتی 
است که ابزار کار و مواد اوليۀ مورد نياز در مکان مناسب تری )نسبت به دار 
افقی( قرار مي گيرند و در نتيجه برای بافنده مزاحمت کمتری ایجاد مي شود.

٤ کاهش عيوب بافت؛ با توجه به اینکه در دار قالی بافی عمودی نخ های چله 
در حداکثر کشش قرار دارند، عيوب کار به حداقل خواهد رسيد.

معایب دار قالی بافی عمودی
1  نداشتن حمل و نقل آسان؛

٢  داشتن قيمت بيشتر، نسبت به دار افقی؛
امکان  نبودن  نبودن راست روها در بيشتر دارهای عمودی و  3   شيب دار 
استفاده از نيمکت در برخی از مدل های دارهای عمودی در هنگام شروع بافت.
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                        ارزشیابی   

خودارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خودارزیابي هنرجو3٢1عناوین شایستگي ها

تعيين انواع دار قالی 

آشنایی با ابزار و تجهيزات نصب دار قالی

دسته بندی انواع دار قالی به صورت کلی

کار
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ها
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اخ
تعيين ویژگی های دارهای قالی بافی افقی )مزایا و معایب(ش

تعيين ویژگی های دارهای قالی بافی عمودی )مزایا و معایب(

تذکر

1ـ هنرآموز گرامي این برگۀ ارزشيابي به عنوان نمونۀ ارزشيابي از شایستگي داده شده است. اگر بخواهيد 
فرایند کار را جزئي تر مورد ارزشيابي قرار دهيد مي توانيد آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنيد.

٢ـ چنانچه شاخص هاي دیگري را هنگام ارزشيابي مدنظر دارید مي توانيد به بخش شاخص هاي کار در این 
جدول اضافه نمایيد.
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ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

بررسی اتصاالت اجزا دار در انواع آنها بر اساس 
نوع طراحی

ـ  ـ متر  قـالی بـافـی عمودی  چندین مدل دار 
خودکار ـ کاغذ ـ ميز ـ صندلي ـ آچار ـ ميخ ـ 

چکش

  ابزار کمک آموزشی:

ندارد.

  اهداف توانمندسازی:

 انتخاب دار قالی بافی عمودی مناسب با توجه به نوع فرش و چله کشی

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

توضيح مي دهد.
نمایش عملی 

پرسش و پاسخ

گوش مي دهد.
مي بيند.

پاسخ مي دهد.
تحقيق مي کند.

پودمان اول: جلسۀ دوم      



٤0

دانش افزایي   

دارهاي نام برده شدۀ باال چه قابليت هایی دارند و هر کدام براي بافت چه نوع 
فرشي مناسب اند؟

به جز دار آمده در تصویر شمارۀ 8  ـ1 قابليت شل و سفت کردن چله در مابقی 
دارها وجود دارد. بنابراین پس از انتخاب نوع چله کشی و با در نظر گرفتن 

اندازه، مي توان انواع فرش را بر روی آنها بافت.
از یکی از دارهای مورد استفاده در منطقۀ خود عکس تهيه و مشخص کنيد 
کدام یک از اجزای آنها قابليت جداسازی دارند و از چه طریقی جابه جا و ثابت 
مي شوند. همچنين به کمک هم گروهي خود در مورد دسته بندی دارها از نظر 

ابعاد بحث و گفت وگو کنيد.
پس از تهيۀ عکس از دارهای مورد استفاده در منطقه مي توان قابليت های فنی 
آنها را بررسی کرد. هنرجویان باید تعيين کنند در دارهای مورد استفاده در 
منطقه سردار متحرک است یا زیردار یا هر دوی آنها و اینکه جابه جایی آنها به 

چه طریقی امکان پذیر مي شود )گوه1، پيچ و مهره، چرخ دنده و...(.
یکی از رایج ترین دسته بندی دارها بر اساس ابعاد دار است. در این دسته بندی 
اندازۀ فرش قابل بافت بر روی دار، برای دسته بندی نسبت به طراحی دار در 

اولویت قرار مي گيرد.
این  با  است  فهرست شده  قالی  اولویت عرض  با  زیر  مثال دسته بندی  برای 
کرد؛ استخراج  مي توان  نيز  را  دیگری  جزئی تر  دسته بندی های  که  توضيح 

1 دار های آموزشی تا عرض 50 سانتی متر و طول 70 سانتی متر
٢ دارهایی تا عرض100 سانتی متر و طول مناسب با توجه به نوع چله کشی 

)برای بافت فرش در ابعاد پادری، ذرع چارک و تابلوهای کوچک(
3 دار تا عرض 1٢0 سانتی متر و طول مناسب با توجه به نوع چله کشی )برای 

بافت فرش تا ابعاد ذرع و نيم و تابلوهای متوسط(
٤ دار تا عرض ٢30 سانتی متر و طول مناسب با توجه به نوع چله کشی )برای 

بافت فرش تا ابعاد 3 متری، 6 متری و تابلوهای بزرگ(
5 دار تا عرض 3٤0 سانتی متر و طول مناسب با توجه به نوع چله کشی )برای 

بافت فرش تا ابعاد 1٢ متری و کوچک تر(
6 دار تا عرض و طول متناسب برای بافت فرش های بزرگ پارچه 

1ـ گوه: زبانه ای گونيا شکل است که در شکاف مستطيل شکل راست روها قرار می گيرد و برای سفت و شل 
کردن تارها در دارهای چوبی از آن استفاده می شود و به این صورت که با کوبيدن گوه به سمت داخل فاصله 
سردار و زیردار بيشتر شده و تارها سفت و محکم می شود. در صورتی که یک گوه شل تر و سفت تر از دیگری 

باشد دار از شکل خود خارج و قالی کج می شود.

پرسش
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ارزشیابی   

خودارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خودارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

بررسی انواع دار قالی از لحاظ طراحی اجزای آن

تعيين کارکردهای اجزای دار قالی عمودی

تعيين نوع دار نسبت به چله کشی

کار
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ش

تعيين قابليت های انواع دار قالی عمودی با توجه به نوع فرش

انتخاب دار قالی عمودی مناسب با توجه به اندازه و نوع قالی 
و شيوۀ چله کشی

تذکر

1ـ هنرآموز گرامي این برگۀ ارزشيابي به عنوان نمونۀ ارزشيابي از شایستگي داده شده است. اگر بخواهيد 
فرایند کار را جزئي تر مورد ارزشيابي قرار دهيد مي توانيد آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنيد.

٢ـ چنانچه شاخص هاي دیگري را هنگام ارزشيابي مدنظر دارید مي توانيد به بخش شاخص هاي کار در این 
جدول اضافه نمایيد.
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دانش افزایي    

دارهاي موجود در کارگاه خود را با دقت بررسي کرده و موارد اشکال و نقص 
فني را در یک برگه نوشته و در کالس ارائه دهيد.

با کمک هنرآموز خود در گروه های سه نفر یک دار قالی در ابعاد حداقل ٢ در 
3 متر را با رعایت اصول ایمنی مونتاژ و نصب کنيد.

اندازه و وزن دار، جنس و رنگ، نحوۀ اتصال اجزای دار، متعلقات دار، شرکتی 
یا دست ساز بودن، عيوب دار و غيره مواردی هستند که باید در دارهای موجود 
در کالس بررسی شده و در برگه ها نوشته شوند. هنرجویان را به گروه های سه 
نفره تقسيم کنيد و با یادآوری رعایت اصول ایمنی و فنی از آنها بخواهيد دار 

مورد اشاره را به صورت افقی بر روی زمين مونتاژ کنند.

تجربه و عمل

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

چندین مدل دار قالی بافی عمودی ـ متر ـ آچار کنترل، مونتاژ و نصب اجزای دار قالی عمودی
مناسب ـ ميخ ـ چکش

  ابزار کمک آموزشی:

ندارد.

  اهداف توانمندسازی:

 کنترل، مونتاژ و نصب اجزای دار قالی عمودی

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

توضيح مي دهد.
نمایش عملی 
پاسخ مي دهد.

گوش مي دهد.
مي بيند.

یادداشت برداري مي کند.
اجرا مي کند.

پودمان اول: جلسۀ سوم      
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 ارزشیابی   

خودارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خودارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

کنترل، مونتاژ و نصب اجزای دار قالی عمودی

تنظيم دار قالی عمودی

کار
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ص 
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ش

رعایت اصول ایمنی در هنگام کنترل و مونتاژ اجزای دار

کنترل مقاومت سردار، زیردار، راست رو ها و پيچ ها

کنترل عمود بودن راست روها و یکسان بودن فاصلۀ طرفين 
سردار با طرفين زیردار 

کنترل وضعيت پيچ و مهره و ميزان ارتفاع الزم پيچ ها برای 
شل و سفت کردن دار

مونتاژ و نصب اجزای دار قالی عمودی

تنظيم دقيق دار قالی عمودی

تذکر

1ـ هنرآموز گرامي این برگۀ ارزشيابي به عنوان نمونۀ ارزشيابي از شایستگي داده شده است. اگر بخواهيد 
فرایند کار را جزئي تر مورد ارزشيابي قرار دهيد مي توانيد آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنيد.

٢ـ چنانچه شاخص هاي دیگري را هنگام ارزشيابي مدنظر دارید مي توانيد به بخش شاخص هاي کار در این 
جدول اضافه نمایيد.



٤٤

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

نصب دار قالي عمودی با توجه به نوع کارگاه
چندین مدل دار قالی بافی عمودی

 مترـ خودکار ـ ميز ـ صندلي ـ آچار ـ ميخ ـ 
چکش ـ کفش و کاله ایمنی

  ابزار کمک آموزشی:

ندارد.

  اهداف توانمندسازی:

  تعيين محل نصب و قرارگيری دار قالی بعد از مونتاژ با توجه به نوع کارگاه

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

توضيح مي دهد.
نمایش عملی 
پاسخ مي دهد.

گوش مي دهد.
مي بيند.

اجرا مي کند.

پودمان اول: جلسۀ چهارم      
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دانش افزایي     

بحث    و   گفتگو
آیا اکنون مي توانيد رابطۀ بين نوع دار و نوع چله کشی را با توجه به جغرافيای 
با  مورد  این  در  کنيد؟  بيان  فهرست وار  و  به طور خالصه  ایران  در  قالی بافی 
کمک هنرآموز خود بحث و گفت وگو کنيد و نتيجه را به آدرس دفتر تأليف 

کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار  دانش ارسال کنيد.
با توجه به سبک های مختلف قالی بافی در کشور و تنوع در تکنيک ها، ابزار و 
تجهيزات مورد استفاده و همچنين تغيير در جغرافيای بافت در برخی مناطق، 
به طور  را  نوع چله کشی  و  دار  نوع  بين  رابطۀ  در  تأثيرگذار  عوامل  مي توان 
خاص دسته بندی کرد. این عوامل را در منطقۀ خود بررسی کنيد و نتيجه را 
به آدرس دفتر تأليف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار  دانش ارسال کنيد.
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خودارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي

ي، 
رفن

غي
ي 

ها
ي 

تگ
س

شای
ت، 

اش
هد

و ب
ي 

من
ای

طي
حي

ت م
س

 زی
ت

ها
وج

مسئوليت پذیریت

بهداشت کار و ایمنی

ني
ي ف

ها
ي 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خودارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

کنترل، مونتاژ و نصب اجزای دار قالی عمودی

چينش دار قالی عمودی با توجه به نوع کارگاه، زاویۀ نور ها، 
محل پنجره ها و فاصلۀ دارها از هم

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

تعيين ویژگی های انواع کارگاه های قالی بافی

نوع  به  توجه  با  قالی عمودی  دار  برای  مناسب  تعيين محل 
کارگاه

رعایت اصول ایمنی در هنگام نصب دار قالی عمودی

کنترل وضعيت ایمنی دار قالی عمودی بعد از مونتاژ و نصب

بررسی تناسب تعداد دارها با مساحت و فضای کارگاه

تذکر

1ـ هنرآموز گرامي این برگۀ ارزشيابي به عنوان نمونۀ ارزشيابي از شایستگي داده شده است. اگر بخواهيد 
فرایند کار را جزئي تر مورد ارزشيابي قرار دهيد مي توانيد آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنيد.

٢ـ چنانچه شاخص هاي دیگري را هنگام ارزشيابي مدنظر دارید مي توانيد به بخش شاخص هاي کار در این 
جدول اضافه نمایيد.
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نوبت اول:تاریخ ارزشيابي:شماره ملینام و نام خانوادگي

کمک تكنسينحرفه:7318019٢کد حرفه 
 کارگاه فرش بافي

L2سطح صالحيت 
استاندارد عملكرد کار: 

نوع  به  توجه  با  مناسب  بافی  قالی  دار  انتخاب 
فرش و کنترل و نصب صحيح اجزای آن قبل از 

چله کشی یا چله ریزی
تجهيزوظيفه: 01کد وظيفه 

 کارگاه فرش بافي
گروه کاری

آگاهیسطح شایستگینصب دار قالي و گليمکار:0106کد کار

1   شرایط انجام کار:
انتخاب یکی از انوع دار قالی بافی عمودی مناسب بعد از تعيين نوع فرش و نوع چله کشی و کنترل و نصب صحيح 

اجزای آن قبل از چله کشی یا چله ریزی

2   شاخص های اصلی استاندارد عملكرد کار: 
توانایی انتخاب نوع دار قالی بافی مناسب و کنترل و نصب صحيح اجزای آن 

3   نمونه و نقشه کار:
تشریح انواع دارهای قالی بافی )افقی و عمودی( و مزایا و معایب آنها 

تشریح چگونگی عملکرد دارهای قالی بافی عمودی و انواع آنها
انتخاب نوع دار قالی بافی عمودی با توجه به نوع فرش و چله کشی

کنترل، مونتاژ و نصب اجزای دار قالی بافی عمودی

4   ابزار ارزشيابي:
مشاهده ـ مقایسه ـ چک ليست ـ پرسش شفاهی و کتبی

5   ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام کار:
چندین مدل دار قالی بافی عمودی ـ متر ـ آچار ـ ماژیک یا خودکار ـ کفش و کاله ایمنی 

6  تكاليف کاری مرتبط در گروه کاری:
تعيين بخش های مختلف کارگاه )0101( ـ تهيه دار و ابزار قالی و گليم بافی )0105(

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تأليف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

ـ   1ـ تحليل استاندارد عملكرد کار نمون برگ 8  
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نوبت اول:تاریخ ارزشيابي:شماره ملینام و نام خانوادگي

کمک تكنسينحرفه:7318019٢کد حرفه 
 کارگاه فرش بافي

L2سطح صالحيت 
استاندارد عملكرد کار: 

نوع  به  توجه  با  مناسب  قالی بافی  دار  انتخاب 
فرش و کنترل و نصب صحيح اجزای آن قبل از 

چله کشی یا چله ریزی
تجهيزوظيفه: 01کد وظيفه 

 کارگاه فرش بافي
گروه 

ارزشيابی کاری

آگاهیسطح شایستگینصب دار قالي و گليمکار:0106کد کار

مراحل کارردیف
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهيزات، زمان، 
مكان و...(

استانداردنتایج ممكن
نمره )شاخص ها/داوری/ نمره دهی(

1
قالی بافی و  دار  انواع  تعيين 
و  )افقی  آنها  معایب  و  مزایا 

عمودی(

1ـ کارگاه 
٢ـ ٢0 دقيقه

3ـ خودکار، کاغذ، ميز، صندلی

و  قالی بافی  دار  انواع  تعيين 
و  )افقی  آنها  معایب  و  مزایا 

عمودی(

تعيين انواع دار قالی بافی و 
مزایا و معایب آنها با توجه به  
اندازه و نوع قالی و پيشينۀ 

دارها

3

تعيين انواع دار قالی بافی و 
٢مزایا و معایب آنها

تعيين انواع دار قالی بافی و 
مزایا و معایب آنها به صورت 

اشتباه
1

٢
انتخاب دار قالی بافی عمودی 
مناسب با توجه به نوع فرش 

و چله کشی

1ـ کارگاه 
٢ـ ٢0 دقيقه

3ـ خودکار، کاغذ، ميز، صندلی

انتخاب دار قالی بافی عمودی 
مناسب با توجه به نوع فرش 

و چله کشی

انتخاب بهترین دار قالی بافی 
عمودی مناسب با توجه به 

نوع فرش و چله کشی
3

قالی بافی  دار  انتخاب 
عمودی مناسب با توجه به 

نوع فرش و چله کشی
٢

دار  نادرست  انتخاب 
مناسب  عمودی  قالی بافی 
و  فرش  نوع  به  توجه  با 

چله کشی

1

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تأليف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

ـ   1ـ ارزشيابي کار نمون برگ 9
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دار 3 اجزای  نصب  و  کنترل 
قالی بافی عمودی

1ـ کارگاه 
٢ـ 50 دقيقه

3ـ خودکار، کاغذ، ميز، صندلی، 
ميخ،  متر،  آچار،  قالی بافی،  دار 

چکش، کفش و کاله ایمنی

دار  اجزای  نصب  و  کنترل 
قالی بافی عمودی

دار  اجزای  نصب  و  کنترل 
قالی بافی عمودی و رعایت 
تنظيم  و  ارگونومي  اصول 

دقيق

3

دار  اجزای  نصب  و  کنترل 
٢قالی بافی عمودی

دار  اجزای  اشتباه  نصب 
1قالی بافی عمودی

٤

3

٢

1

5

3

٢

1

6

3

٢

1

ایمنی،  غيرفنی،  شایستگی های 
زیست محيطی  توجهات  بهداشت، 

و نگرش

مسئوليت پذیری
بهداشت کار و ایمنی

3

٢

1

ارزشيابي کار )شایستگی انجام کار(
بلی   

خير   

معيار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره ٢ از مراحل ٢ و 3

کسب حداقل نمره ٢ از بخش شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش 
کسب حداقل ميانگين ٢ از مراحل کار


