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ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

آماده كردن نخ هاي ابريشمی، پنبه اي و پشمي 
انواع نخ چله ـ كالف بازكن ـ فندکبراي چله دواني

  ابزار کمک آموزشی:

فيلم آموزشي، ويدئو پروژكتور

  اهداف توانمندسازی:

 تعيين جنس نخ چله 
 آماده سازی كالف ها

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

توضيح مي دهد.
فيلم پخش مي كند.

تشريح مي كند.

گوش مي دهد.
فيلم مي بيند.
لمس مي كند.

آماده سازی نخ های چله واحد 
یادگیری 1

پودمان دوم    : جلسۀ پنجم      

پودمان 2
چله دوانی
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دانش افزایي    

بحث    و   گفتگو
آيا مي توانيد با توجه به مطالبی كه در مورد چله و چله كشی ياد گرفته ايد، 
اكنون تعريف كاملي از مرحلۀ انتخاب و آماده سازی نخ چله دوانی ارائه دهيد؟ 
در كالس با يکديگر گفت و گو كنيد و نتيجه را به شکل مکتوب به هنرآموز 

خود ارائه دهيد.
ابتدا بايد جنس چله و سپس قطر آن بر مبنای تعداد الی متناسب با رج شمار 
فرش تعيين گردد. بعد از آن با انتخاب نوع چله كشی مي توان نحوۀ آماده سازی 
نخ چله را مشخص كرد. در چله دوانی مي توان از نخ چله در حالت های كالف، 

دوک يا توپک شده استفاده كرد. 
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                        ارزشیابی   

خودارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خودارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

انتخاب نوع چله متناسب با رج شمار فرش

آماده سازی نخ چله متناسب با رج شمار فرش

کار
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اخ
ش

تعيين نوع چلۀ مناسب با توجه به نوع فرش و رج شمار

بررسی كيفيت نخ چلۀ ابريشمی

بررسی كيفيت نخ چلۀ پنبه ای

بررسی كيفيت نخ چلۀ پشمی

آماده سازی كالف نخ چله به صورت صحيح

تذکر

1ـ هنرآموز گرامي اين برگۀ ارزشيابي به عنوان نمونۀ ارزشيابي از شايستگي داده شده است. اگر بخواهيد 
فرايند كار را جزئي تر مورد ارزشيابي قرار دهيد مي توانيد آنها را به بخش فرايند كار اضافه كنيد.

2ـ چنانچه شاخص هاي ديگري را هنگام ارزشيابي مدنظر داريد مي توانيد به بخش شاخص هاي كار در اين 
جدول اضافه نماييد.
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ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

دستگاه  از  استفاده  با  چله  نخ هاي  آماده كردن 
كالف بازكن

انواع نخ چله ـ كالف بازكن ـ آچار مناسب ـ ميز 
)برای نصب كالف بازكن(

  ابزار کمک آموزشی:

ندارد.

  اهداف توانمندسازی:

 آماده سازی دستگاه كالف بازكن و انتقال كالف بر روی آن

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

توضيح مي دهد.
نمايش عملی

تشريح مي كند.

گوش مي دهد. 
مي بيند.

اجرا مي كند.

پودمان دوم    :   جلسۀ  ششم    

دانش افزایي  

در برخی از انواع چله كشی )تركی( خود منبع نخ بايد قابليت جابه جايی داشته 
باشد، از اين رو لزوماً بايد به شکل توپک )گلوله( درآيد.
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                        ارزشیابی   

خودارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خودارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

آماده سازی و نصب دستگاه كالف بازكن

انتقال كالف نخ بر روی كالف بازكن

تبديل كالف يا دوک نخ به توپک )گلوله( )درصورت لزوم(
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تعيين محل مناسب برای قرارگيری كالف بازكن يا دوک نخ 
با توجه به محل دستگاه چله دوانی

اطمينان از سالم بودن دستگاه كالف بازكن

نصب صحيح كالف بازكن با توجه به مدل آن

انتقال كالف بر روی كالف بازكن به صورت صحيح
و قطر  با كشش  )گلوله(  توپک  به  نخ  يا دوک  تبديل كالف 

مناسب )در صورت لزوم(

تذکر

1ـ هنرآموز گرامي اين برگۀ ارزشيابي به عنوان نمونۀ ارزشيابي از شايستگي داده شده است. اگر بخواهيد 
فرايند كار را جزئي تر مورد ارزشيابي قرار دهيد مي توانيد آنها را به بخش فرايند كار اضافه كنيد.

2ـ چنانچه شاخص هاي ديگري را هنگام ارزشيابي مدنظر داريد مي توانيد به بخش شاخص هاي كار در اين 
جدول اضافه نماييد.
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ـ   1ـ تحليل استاندارد عملکرد کار نمون برگ 8   

نوبت اول:تاریخ ارزشيابي:شماره ملینام و نام خانوادگي

کمک تکنسينحرفه:73180192كد حرفه 
 کارگاه فرش بافي

L2سطح صالحيت 

استاندارد عملکرد کار: 
انتخاب و آماده سازی نخ چله دوانی از نظر 
ميزان تاب، يکنواختی قطر نخ، يک دستی 

كالف و يا دوک نخ

تجهيزوظيفه: 05كد وظيفه 
 کارگاه فرش بافي

گروه كاری

آماده کردن نخ های كار:0501كد كار
چله

آگاهیسطح شايستگی

1  شرایط انجام کار:
انتخاب نوع چله مناسب جهت چله دوانی و باز كردن تاب كالف و انتقال آن بر روی دستگاه كالف بازكن بعد از باز كردن تاب كلی 

كالف و پيدا كردن و باز كردن سرنخ )ابريشمی، پنبه ای، پشمی(

2  شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:
انتخاب نوع نخ چله مناسب و توانايی كار با دستگاه كالف بازكن

3  نمونه و نقشه کار:
انتخاب نخ چله مناسب

آماده سازی دستگاه كالف بازكن
انتقال كالف بر روی دستگاه كالف بازكن و پيدا كردن و باز كردن سرنخ

4  ابزار ارزشيابی:
مشاهده ـ مقايسه ـ پرسش شفاهی و كتبی

5  ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام کار:
انواع نخ چله ـ كالف بازكن ـ آچار مناسب ـ ميز )برای نصب كالف بازكن(

6  تکاليف کاری مرتبط در گروه کاری:
تهيۀ نخ های قالی و گليم )0301( ـ چله دوانی )0502(

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش
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مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

تعيين جنس نخ چله1

1ـ كارگاه 
2ـ 10 دقيقه

3ـ انواع نخ چله
4ـ فندک

تعيين جنس نخ چله

به  چله  نخ  جنس  تعيين 
و  آزمايش  و  دست  صورت 

تشخيص كيفيت آن
3

به  چله  نخ  جنس  تعيين 
2صورت درست

به  چله  نخ  جنس  تعيين 
1صورت اشتباه

آماده سازی و نصب 2
دستگاه كالف بازكن

1ـ كارگاه 
2ـ 20 دقيقه

3ـ دستگاه كالف بازكن
4ـ ميز )برای نصب كالف 

بازكن(
5ـ آچار

آماده شدن دستگاه 
كالف بازكن

كالف  دستگاه  آماده سازی 
3بازكن و كنترل اجزای آن

كالف  دستگاه  آماده سازی 
2بازكن

دستگاه  آماده سازی  عدم 
1كالف بازكن

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش

نمون برگ 9ـ 1 ـ ارزشيابي کار

نوبت اول:تاریخ ارزشيابي:شماره ملینام و نام خانوادگي

کمک تکنسينحرفه:73180192كد حرفه 
 کارگاه فرش بافي

L2سطح صالحيت 

استاندارد عملکرد کار: 
انتخاب و آماده سازی نخ چله دوانی از نظر ميزان 
يا  و  كالف  يک دستی  نخ،  قطر  يکنواختی  تاب، 

دوک نخ

تجهيزوظيفه: 05كد وظيفه 
 کارگاه فرش بافي

گروه 
ارزشيابی كاری

آماده کردنكار:0501كد كار
 نخ های چله

آگاهیسطح شايستگی
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انتقال كالف نخ بر روی 3
كالف بازكن

1ـ كارگاه 
2ـ 20 دقيقه

3ـ انواع نخ چله
4ـ دستگاه كالف بازكن

5  ـ ميز )برای نصب كالف 
بازكن(

6ـ آچار

روی  بر  نخ  انتقال كالف 
باز شدن  و  بازكن  كالف 

سر نخ

روی  بر  نخ  كالف  انتقال 
كالف بازكن بعد از باز كردن 
تاب كلی كالف و پيدا كردن 

و باز كردن سرنخ

3

روی  بر  نخ  كالف  انتقال 
كالف بازكن و پيدا كردن و 

باز كردن سرنخ
2

انتقال كالف نخ بر روی كالف 
1بازكن و پيدا نکردن سرنخ

4

3

2

1

5

3

2

1

6

3

2

1

ايمنی،  غيرفنی،  شايستگی های 
بهداشت، توجهات زيست محيطی 

و نگرش

مسئوليت پذيری
بهداشت كار و ايمنی

3

2

1

ارزشيابي كار )شايستگی انجام كار(
بلی   

خير   

معيار شايستگی انجام كار:
كسب حداقل نمره 2 از مراحل 1 و 2 و 3

كسب حداقل نمره 2 از بخش شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش 
كسب حداقل ميانگين 2 از مراحل كار
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ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

آماده سازي و نصب 
دستگاه چله دواني و 

شروع چله دواني

ـ لباس كار                     ـ تيرک چوبی
ـ ماسک كاغذی               ـ ميله يا لوله فلزی

ـ فضای مناسب )كارگاه(     ـ دستگاه مهار يا نگهدارنده ميله چله دوانی
ـ نور مناسب                    ـ نخ پنبه ای دوازده ال

ـ كاغذ كاربن

  ابزار کمک آموزشی:

فيلم آموزشي، ويدئو پروژكتور

  اهداف توانمندسازی:

 كنترل    و   نصب دستگاه چله دوانی )قرار دادن دستگاه كالف بازكن در محل مناسب(
 گره زدن سرنخ چله به ميلۀ اول

 دواندن نخ چله به صورت زيگزاگ بين ميله اول و دوم
 شمارش اوليۀ تارهای دوانده شده

 گره زدن انتهای نخ چله به ميلۀ دوم و پايان دواندن چله

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمايش عملی 
توضيح و تشريح 
پرسش و پاسخ 

تمرين و ممارست 
دقت و توجه 

پاسخ و پرسش 
يادداشت برداری 

چله دوانی واحد 
یادگیری 2

پودمان دوم    : جلسۀ هفتم      
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دانش افزایي  

يک كالف را باز كرده و روي دستگاه كالف بازكن قرار دهيد.
قبل از آموزش و تمرين چله دوانی، در مورد آن به شيوۀ كتابخانه ای به صورت 
و  بحث  آمده  دست  به  نتيجۀ  مورد  در  در كالس  و  نموده  پژوهش  گروهی 

شود. گفت و گو 
در محل زندگی شما برای بافت فرش از چه روش چله كشی استفاده مي شود؟ 
دهد؟  انجام  چله دوانی  تخصصی  آموزش  بدون  نمي تواند  بافنده ای  هر  چرا 
نتايج به دست آمده را به شکل تايپ شده در نرم افزار Word يا به صورت 

كنفرانس در كالس ارائه دهيد.

پژوهش

چنانچه نخ چلۀ مصرفی به صورت دوک باشد، ابتدا بايد آن را بر روي سه پايۀ 
نگهدارندۀ دوک قرار داد. در چنين حالتی چرخش دوک در يک محور، سرعت 
قالی های  چله دوانی  برای  اغلب  كه  مي دهد  افزايش  را  چله دوانی  راحتی  و 

بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد.
همچنين در برخی مناطق قبل از چله دوانی، كالف نخ به توپک )گلوله( تبديل 

مي شود و سپس با قرار دادن آن در يک سطل چله دوانی اجرا مي شود. 
هر هنرجو بايد يک بار عمل چله دوانی را تمرين نمايد و توسط هنرآموز مورد 

ارزيابی قرار گيرد.
بعد از گذشت مدت زمان كوتاهی از شروع چله دوانی وضعيت چله دوانی بايد 
بررسی شود، چنانچه كشش تارها نايکنواخت باشد و يا زيگزاگ بودن تارها 

درست نباشد بايد چلۀ دوانده باز شود و مجدداً اجرا گردد.

تمرین کالسی
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پرسش
طول نخ مليلۀ مهار برای فرشی با عرضی دو متر چقدر است ؟

نخ مليله دو برابر عرض فرش است.

طول نخ نزلۀ پایين کشی برای فرشی با عرضی دو متر چقدر است؟
طول نخ نزله سه متر است.

اشکاالت نخ نزله شامل چه مواردی است؟
نايکنواختی در تاب نخ نزله، متناسب نبودن قطر نخ نزله، كوتاه بودن طول 

نزله و گره داشتن در طول.
همچنين رعايت نکردن تعداد تارهای داخل پيچ های نزله )زيادتر و كمتر( نيز 

از اشکاالت نحوۀ اجرای آن محسوب مي شود.

اشکاالت نزدن نخ مليله و نزله بر روی چلۀ دوانده شده چيست؟
دستگاه  از  چله  خارج كردن  حين  باشد،  مليله  فاقد  شده  دوانده  چله  اگر 
بود  نخواهد  بافت  دار  به  قابل انتقال  و  ريخته  هم  به  كاماًل  تارها  چله دوانی، 
و نمي شود چله ريزی را اجرا كرد. در اصل ضرب و زير  و رويی چله ها از بين 

زد. دوخت  و  تنظيم  را  چله  پايين  نمي شود  و  مي رود 
در مورد نزله هم در صورت وجود نداشتن آن، در زمان چله ريزی، گره زدن 
بسيار  كار  پايين كشی  هنگام  در  و همچنين  روی سردار  بر  چله  دسته های 

سخت و چه بسا غيرممکن خواهد بود. 
در حقيقت نزله دسته های يک نواختی از چله را درخود قرار مي دهد كه گره 
زدن را در مراحل بعدی بسيار راحت مي كند و تارهای پشت و روی دار، خيلی 

خوب امکان تنظيم پيدا مي كنند.
الزم به ذكر است برای هر پايين كشی بايد يک نزله زده  شود؛ به عنوان مثال 
نزله در محل  بايد سه  باشد،  پايين كشی الزم  بار  قالی بزرگ 3  اگر در يک 

مناسب در زمان چله دوانی بر روی چله زده شود. 

عدم  اشکاالت  چيست؟  مليله  اجرای  از  قبل  کمکی  تيرک  نقش 
باشد؟ مي تواند  چه  کمکی  تيرک  از  استفاده 

نيست  مليله  اجرای  برای  تارهای چله  تفکيک  امکان  نباشد،  تيرک  اين  اگر 
نمي باشد. قابل كنترل  تارهای چله ها  ترتيب  و  ريتم  و  و همچنين ضرب چله 
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ارزشیابی  
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خودارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

آماده سازی دستگاه چله دوانی

گره زدن سرنخ چله به ميلۀ اول

دواندن نخ چله به صورت زيگزاگ بين ميله اول و دوم

شمارش اوليۀ تارهای دوانده شده

گره زدن انتهای نخ چله به ميلۀ دوم و پايان دواندن چله

کار
ي 
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اخ
ش

محاسبه و تعيين محل قرار دادن ميله های دستگاه چله دوانی 
در فاصلۀ مناسب نسبت به هم، با توجه به طول فرش

اجرای صحيح گره سرنخ چله به ميلۀ اول
با  دوم  و  اول  ميله  بين  زيگزاگ  صورت  به  چله  نخ  دواندن 

كشش يکسان

شمارش اوليۀ چلۀ دوانده شده با توجه تعداد تارهای فرش
هنگام  در  دوم  ميلۀ  به  چله  نخ  انتهای  گره  صحيح  اجرای 

پايان چله دوانی

تذکر

1ـ هنرآموز گرامي اين برگۀ ارزشيابي به عنوان نمونۀ ارزشيابي از شايستگي داده شده است. اگر بخواهيد 
فرايند كار را جزئي تر مورد ارزشيابي قرار دهيد مي توانيد آنها را به بخش فرايند كار اضافه كنيد.

2ـ چنانچه شاخص هاي ديگري را هنگام ارزشيابي مدنظر داريد مي توانيد به بخش شاخص هاي كار در اين 
جدول اضافه نماييد.



62

پودمان دوم : جلسۀ هشتم    

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

تکميل چله دواني

ـ 4 دستگاه چله دوانی 
ـ 4 دستگاه كالف بازكن

ـ كاغذ كاربن
ـ نخ چله، مليله و نزله

  ابزار کمک آموزشی:

فيلم آموزشي، ويدئو پروژكتور

  اهداف توانمندسازی:

 تنظيم چله ها و منظم كردن تارهای دوانده شده 
 تهيۀ نخ مليله مهار چله

 جداسازی، تنظيم و مليله زدن چله 
 تهيه يا آماده كردن نخ نزلۀ پايين كشی

 قرار دادن تيرک چوبی بين ميله اول و دوم بين چله
 جدا كردن و تنظيم چله ها و زدن نزله بين ميله دوم و تيرک كمکی

 شمارش، سيه بندی و رنگ كردن واحد های تقسيم شدۀ چله
 عبور و بستن نخ های كمکی به جای ميله ها 

 بيرون آوردن چله از دستگاه چله دوانی و جمع كردن آن

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمايش عملی 
توضيح و تشريح 
پرسش و پاسخ 

تمرين و ممارست 
دقت و توجه 

پاسخ و پرسش 
يادداشت برداری 
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دانش افزایي    

اگر نخ نزله به روی چله ها زده نشود چه اشکاالتی به وجود خواهد آمد؟ پس 
از پژوهش پاسخ را در زير بنويسيد.

اگر چله دوانده شده فاقد نزله باشد، حين خارج كردن چله از دستگاه چله دوانی، 
انتقال به دار بافت نخواهد بود و نمي شود  تارها كاماًل به هم ريخته و قابل 
چله ريزی را اجرا كرد. در اصل ضرب و زير و رويی چله ها از بين مي رود و 

نمي شود پايين چله را تنظيم و دوخت زد.
در مورد نزله هم در صورت وجود نداشتن آن، در زمان چله ريزی، گره زدن 
بسيار  كار  پايين كشی  هنگام  در  و همچنين  روی سردار  بر  چله  دسته های 

سخت و چه بسا غيرممکن خواهد بود. 
كه  مي دهد  قرار  درخود  را  چله  از  يک نواختی  دسته های  نزله  حقيقت  در 
گره زدن را در مراحل بعدی بسيار راحت مي كند و تارهای پشت و روی دار، 

مي كنند. پيدا  تنظيم  امکان  خيلی خوب 
رنگ نمودن چله چه تأثيری در كار بافت خواهد داشت؟

رنگ كردن و نشانه گذاری چله باعث مي شود تا شمارش تارهای چله، چه در 
هنگام چله ريزی و چه در نقشه گذاری هنگام بافت آسان تر انجام شود و به 
سرعت بافت كمک كند. البته به طور غيرمستقيم به تشخيص ارزيابی ريز و 

درشت بافی فرش نيز كمک مي كند.
پس از پايان چله دوانی آيا مي توان چله ها را از دستگاه خارج نمود؟ نخ های 

كمکی جداكننده، چه كمکی به كار چله دوانی مي كند؟ 
از  قبل  و  چله دوانی  از  پس  آموخته ايد  چله دوانی  مبحث  در  كه  همان طور 
خارج كردن چله از دستگاه، از نخ هايی استفاده مي شود كه در زمان چله ريزی 
از  بعد  ضربدری،  پايين  و  باال  موقت  صورت  به  كه  نخ ها  اين  مي شوند.  باز 
باعث تسهيل  چله دوانی كار گذاشته مي شوند، عالوه بر حفظ ضربدری چله 
عبور هاف و اجرای زنجيره و گليم ابتدای قالی در هنگام چله ريزی مي شوند. 
از چله دوانی حفظ  بعد  را  رو  و  زير  تارهای  نخ های كمکی  ديگر،  به تعبيری 

مي كند و تا قبل از چله ريزی ضرب چله را حفظ مي نمايد.

پرسش
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خودارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خودارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها
تکميل چله دوانی 

تهيۀ نخ های مليله و نزله 
اجرای مليله 

اجرای نزله
شمارش و سيه بندی اوليه

خارج كردن چلۀ دوانده شده از دستگاه چله دوانی

کار
ي 
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ص 

اخ
ش

صحت  و  دستگاه  ميله های  روی  بر  تارها  وضعيت  كنترل 
ضربدری ايجاد شده بين مليه ها و تنظيم و اصالح در صورت 

مشاهدۀ ايراد
تهيۀ نخ مليلۀ مناسب و اجرای آن در محل مناسب به صورت 

منظم و با كشش يکسان
قرار دادن تيرک چوبی بين ميله اول و دوم بين چله ها در 

فاصله مناسب و آگاهی از اهميت آن
محل  در  آن  اجرای  و  مناسب  پايين كشی  نزلۀ  نخ  تهيۀ 

مناسب به صورت منظم و با كشش يکسان 
شمارش، سيه بندی و رنگ كردن تارها بدون اشتباه

و  ميله ها  جای  به  مناسب  محل  در  كمکی  نخ های  بستن 
خارج كردن چله از دستگاه به صورت صحيح

تذکر

1ـ هنرآموز گرامي اين برگۀ ارزشيابي به عنوان نمونۀ ارزشيابي از شايستگي داده شده است. اگر بخواهيد 
فرايند كار را جزئي تر مورد ارزشيابي قرار دهيد مي توانيد آنها را به بخش فرايند كار اضافه كنيد.

2ـ چنانچه شاخص هاي ديگري را هنگام ارزشيابي مدنظر داريد مي توانيد به بخش شاخص هاي كار در اين 
جدول اضافه نماييد.
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نوبت اول:تاریخ ارزشيابي:شماره ملینام و نام خانوادگي

کمک تکنسينحرفه:73180192كد حرفه 
 کارگاه فرش بافي

L2سطح صالحيت 
استاندارد عملکرد کار: 

روی  بر  تارها  يکنواخت  كشش  با  چله دوانی 
دستگاه چله دوانی پس از آماده سازی دستگاه و 
اجرای مليلۀ مهار، نزلۀ پايين كشی و سيه بندی، 

قبل از خارج كردن چله از دستگاه

تجهيزوظيفه: 05كد وظيفه 
 کارگاه فرش بافي

گروه كاری

آگاهیسطح شايستگیچله دوانیكار:0502كد كار

1  شرایط انجام کار: كارگاه متناسب با اصول بهداشتی در ابعاد 50 متر مربع

2  شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: 
1ـ انتخاب مواد اوليه                                                                2ـ باز كردن كالف

3ـ انتخاب ميله ها                                                                 4ـ قرار دادن ميله ها در جای مناسب
ـ  گره زدن سر نخ كالف به ميله اول                                         6  ـ دواندن چله به صورت زيگزاگ دور ميله اول و دوم   5

7ـ مهار موقت سر نخ چله و شمارش چله ها به صورت جفت               8 ـ اتمام و برش و گره زدن انتهای نخ چله به ميلۀ اول
9ـ اجرای مليلۀ مهار                                                                 10ـ اجرای نزلۀ پايين كشی

11ـ سيه بندی                                                                    12ـ عبور نخ های كمکی به جای مليله ها
13ـ خارج كردن چله از دستگاه چله دوانی

3  نمونه و نقشه کار:
1ـ پوشيدن لباس كار مناسب         2ـ  زدن ماسک كاغذی              3ـ نظافت محيط كار

ـ  باز كردن كالف                   6  ـ انداختن نخ كالف روی دستگاه كالف بازكن 4ـ انتخاب مواد اوليه چله دوانی        5  
7ـ زدن گره شروع كار                 8 ـ دواندن چله                       9ـ  مهار موقت سرنخ چله و شمارش چله های دوانده شده

10ـ اتمام چله دوانی و گره انتهای نخ روی ميله اول                       11ـ  اجرای مليله و نزله
12ـ عبور نخ های كمکی از محل ميله ها                                      13ـ  تنظيم نهايی و خارج كردن چله از دستگاه و كالف كردن آن.

4  ابزار ارزشيابي:   مشاهده ـ انجام كار ـ پرسش و پاسخ

5  ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام کار:
 4 دستگاه چله دوانی )دو ميله فلزی، تيرک چوبی باريک، كف يا دستگاه نگهدارنده ميله های چله دوانی(

 4 دستگاه كالف بازكن )قيچی ـ نخ چله ـ نخ مناسب برای مليله و نزله ـ كاغذ كاربن ـ نور كافی )ترجيحاً نور طبيعی(( يا استفاده از المپ با 
مخلوطی از نور سفيد و زرد به طوری كه در ميدان ديد چله كش قرار نداشته باشد و كارگاه را كاماًل روشن كند.

6  تکاليف کاری مرتبط در گروه کاری: آماده كردن نخ های چله )0501( 

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش

نمون برگ 8  ـ1ـ تحليل استاندارد عملکرد کار
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نوبت اول:تاریخ ارزشيابي:شماره ملینام و نام خانوادگي

کمک تکنسينحرفه:73180192كد حرفه 
 کارگاه فرش بافي

L2سطح صالحيت 
استاندارد عملکرد کار: 

روی  بر  تارها  يکنواخت  كشش  با  چله دوانی 
دستگاه چله دوانی پس از آماده سازی دستگاه و 
اجرای مليلۀ مهار، نزلۀ پايين كشی و سيه بندی، 

قبل از خارج كردن چله از دستگاه

تجهيزوظيفه: 05كد وظيفه 
 کارگاه فرش بافي

گروه 
ارزشيابی كاری

آگاهیسطح شايستگیچله دوانیكار:0502كد كار

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

آماده سازی دستگاه 1
چله دوانی

1ـ كارگاه 
2ـ 10 دقيقه

3ـ دستگاه كالف بازكن
4ـ   دستگاه چله دوانی

5 ـ  نخ چلۀ مناسب

آماده سازی دستگاه چله دوانی 
كالف  دستگاه  قراردادن  و 

بازكن در محل مناسب

دستگاه  نصب  و  آماده سازی 
چله دوانی و كالف بازكن با توجه 
و  دستگاه ها  تنظيم  اصول  به 

وضعيت آنها نسبت به هم

3

دستگاه  نصب  و  آماده سازی 
چله دوانی و كالف بازكن و تنظيم 

آنها
2

عدم دقت در آماده سازی و نصب 
1دستگاه چله دوانی و كالف بازكن

چله دوانی2

1ـ كارگاه 
2ـ 40 دقيقه

3ـ دستگاه كالف بازكن
4ـ   دستگاه چله دوانی

5 ـ  نخ چلۀ مناسب

ميلۀ  به  چله  سرنخ  زدن  گره 
اول ـ دواندن نخ چله به صورت 
دوم  و  اول  ميله  بين  زيگزاگ 
انتهای نخ چله به  ـ گره زدن 
پايان دواندن چله  اول و  ميلۀ 
ـ تنظيم چله ها و منظم كردن 

تارهای دوانده شده

چله دوانی  و  شروع  گره  زدن 
سرعت  و  يکنواخت  كشش  با 
به  پايانی  گره  زدن  و  مناسب 

صورت درست

3

زدن گره شروع، چله دوانی و زدن 
2گره پايانی

و  شروع  گره  زدن  در  دقت  عدم 
چله دوانی با كشش نايکنواخت و 

زدن گره پايانی
1

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش

نمون برگ 9ـ 1 ـ ارزشيابي کار
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تنظيم چله با اجرای 3
مليله بر روی ميلۀ اول

1ـ كارگاه 
2ـ  30 دقيقه

3ـ دستگاه چله دوانی
4ـ نخ مناسب

چله،  مهار  مليله  نخ  تهيۀ 
مليله  و  تنظيم  جداسازی، 

زدن چله 

تهيه و اجرای مليله مهار و دقت 
انتخاب  تارهای  يکسان  تعداد  در 

شده و كشش يکنواخت 
3

تهيه و اجرای مليله مهار و دقت 
انتخاب  تارهای  يکسان  تعداد  در 

شده
2

1عدم دقت در اجرای مليله

4
تنظيم چله با اجرای نزله 
تيرک  و  دوم  ميله  بين 

كمکی

1ـ كارگاه 
2ـ 30 دقيقه

3ـ دستگاه چله دوانی
4ـ نخ مناسب

مليله  يا  نزله  كردن   آماده 
پايين كشی ـ قرار دادن تيرک 
چوبی بين ميله اول و دوم بين 
تنظيم  و  كردن  جدا  چله ها، 
ميله  بين  نزله  زدن  و  چله ها 

دوم و تيرک كمکی

تهيۀ نخ نزله و اجرای آن در محل 
درست با تعداد تارهای يکسان و 

كشش يکنواخت
3

تهيۀ نخ نزله و اجرای آن در محل 
2درست

1عدم دقت در اجرای نزله

شمارش و سيه بندی چله5

1ـ كالس 
2ـ 20 دقيقه

3ـ دستگاه چله دوانی
4ـ مداد رنگی يا مداد شمعی

رنگ  و  سيه بندی  شمارش، 
شدۀ  تقسيم  واحد های  كردن 

چله

دقيق  نشانه گذاری  و  سيه بندی 
3چله متناسب با رج شمار

2سيه بندی و نشانه گذاری چله
و  سيه بندی  در  دقت  عدم 

1نشانه گذاری چله

آماده سازی چله برای خارج 6
كردن از دستگاه چله دوانی

1ـ كارگاه 
2ـ  10 دقيقه

3ـ دستگاه چله دوانی
4ـ نخ مناسب

كمکی،  نخ های  بستن  و  عبور 
دستگاه  از  چله  آوردن  بيرون 

چله دوانی و جمع كردن آن

بستن  و  دادن  عبور  تفکيک، 
ميله ها  محل  از  كمکی  نخ های 
و  دستگاه  از  چله  كردن  خارج  و 
جمع كردن آن به صورت درست 

3

بستن  و  دادن  عبور  تفکيک، 
و  ميله ها  از محل  نخ های كمکی 

خارج كردن چله از دستگاه
2

عدم دقت در تفکيک، عبور دادن 
محل  از  كمکی  نخ های  بستن  و 
از  چله  خارج كردن  و  ميله ها 

دستگاه به صورت به هم ريخته

1

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، 
بهداشت، توجهات زيست محيطی 

و نگرش

مسئوليت پذيری
بهداشت كار و ايمنی

ارزشيابي كار )شايستگی انجام كار(
بلی   

خير   

معيار شايستگی انجام كار:
كسب حداقل نمره 2 از مراحل 1 و 2 و 6

كسب حداقل نمره 2 از بخش شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش
كسب حداقل ميانگين 2 از مراحل كار


