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ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

انتقال چلۀ دوانده شده بر دار و دوخت ابتدای 
دار، چلۀ دوانده شده، نخ مناسب برای دوختچله به زیر دار با استفاده از نخ دوخت 

  ابزار کمک آموزشی:

فيلم آموزشي، ویدئو پروژكتور

  اهداف توانمندسازی:
 وارسی چله دوانده شده

 جداسازی اجزای دار )سردار(
 عبور سردار از بين تارهای زیر و رو و قرار دادن آن روی راست رو ها و مهار دو 

سر نخ نزله بر روی طرفين سردار
 مهار ابتدای چله )محل مليله اول( به زیر دار به روش دوخت با نخ پنبه ای

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضيح و تشریح
پرسش و پاسخ

تمرین و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش
یادداشت برداری

انتقال چله بردار واحد 
یادگیری 1

   پودمان سوم    : جلسۀ نهم    

پودمان 3
چله ریزی
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دانش افزایی   

آماده كردن نخ مليله توسط هنرجو به عنوان تمرین كالس، چندبار با راهنمایی 
و نظارت هنرآموز انجام شود. در صورتی كه عرض فرش 2 متر در نظر گرفته 

شود طول مليله به صورت دوال چقدر خواهد بود؟ 
هنرجویان به صورت انفرادی هركدام به اندازه 10 سانتی متر چلۀ دوانده شده 
روی دستگاه چله دوانی را انتخاب و روی آن مليله زده و سپس آن را باز كرده 
و مجدداً مليله زدن را تکرار كنند، این عمل را چند بار تا یادگيری كامل ادامه 

دهند.
اگر عرض فرش 2 متر در نظر گرفته شود، طول مليله چقدر خواهد بود؟

هنرجویان یک بار بدون قرار دادن تيرک جدا كننده تارها، اقدام به زدن مليله 
نتيجه  مورد  در  ميز گرد  به همراه هنرآموز در یک  كنند. سپس در كالس 

به دست آمده گفت وگو و به تبادل نظر پرداخته شود.
در گروه، 5 سانتی متر چله بدوانيد و طبق استانداردهای مرسوم در هر منطقه 
تکميل گردد. سپس قبل از بستن نخ های كمکی، چله مذكور را از دستگاه 
خارج كرده و نظم و سالمتی چله را مورد ارزیابی قرار دهيد. نتيجه حاصله 
از این تجربه در كالس مورد گفت وگو قرار گيرد. همچنين تفاوت چله دوانی 
انجام شده در كالس را در قالب پژوهش ميدانی با تصویر با چله كشی مرسوم 

منطقه محل سکونت خود، گردآوری كنيد.

تمرین کالسی
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                        ارزشیابی   

خودارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی هانوع شایستگی

شایستگی های غير فنی، 
ایمنی و بهداشت، توجهات 

زیست محيطی

 مسئوليت پذیری

بهداشت كار و ایمنی 

نی
ی ف

ها
ی 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خودارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

تشریح ویژگی های چلۀ دوانده شدۀ مناسب )تناسب 
طول چلۀ دوانده شده با ابعاد و رج شمار(

وارسی و باز كردن تاب چلۀ دوانده شده و جداسازی 
اجزای دار )سردار(

عبور سردار از بين تارهای زیر و رو و قرار دادن آن 
روی راست رو ها 

مهار دو سر نخ نزله بر روی طرفين سردار

به  دار  زیر  به  اول(  مليله  )محل  ابتدای چله  مهار 
روش دوخت با نخ پنبه ای

 

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

اطمينان از سالمت چلۀ دوانده شده و انتخاب دقيق 
محل عبور سردار 

جداسازی سردار با رعایت نکات ایمنی

عبور سردار از بين تارهای زیر و رو بدون آسيب زدن 
و به هم ریختگی تارها

مهار دو سر نخ نزله بر روی طرفين سردار در محل 
مناسب با گره مستحکم با درنظر گرفتن سهولت باز 

كردن آنها در زمان پایين كشی

مرتب،  به صورت  دار  زیر  به  چله  ابتدای  دوخت 
نخ  یکنواخت  كشش  با  فرش  رج شمار  با  متناسب 

دوخت

تذکر

1ـ هنرآموز گرامی این برگۀ ارزشيابی به عنوان نمونۀ ارزشيابی از شایستگی داده شده است. اگر بخواهيد فرایند 
كار را جزئی تر مورد ارزشيابی قرار دهيد می توانيد آنها را به بخش فرایند كار اضافه كنيد.

این  كار در  به بخش شاخص های  دارید می توانيد  نظر  ارزشيابی مد  را هنگام  2ـ چنانچه شاخص های دیگری 
جدول اضافه نمایيد.
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پودمان سوم : جلسۀ دهم     

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

انتقال چلۀ دوانده شده بر دار و دوخت ابتدای 
چله به زیر دار با استفاده از ميلۀ كمکی 

دار ـ چلۀ دوانده شده ـ نخ یا مفتول مناسب 
برای دوخت ـ ميلۀ كمکی ـ انبردست

  ابزار کمک آموزشی:

فيلم آموزشی، ویدئو پروژكتور

  اهداف توانمندسازی:

 مهار ابتدای چله )محل مليله اول( به زیر دار با استفاده از ميلۀ كمکی

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضيح و تشریح
پرسش و پاسخ

تمرین و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش
یادداشت برداری

دانش افزایی  

چگونه می توان از سالمت و درستی چله دوانده شده برای چله ریزی آگاه شد؟
زمان مليله و نزله زدن بين تار چله ها جابه جا، درهم، برهم و نامنظم نباشد.

آیا هر چلۀ دوانده شده مناسب هر چله ریزی است؟
خير، هر چله دوانده شده از قبل برای ابعاد مشخص و متناسبی دوانده و آماده 

می شود.

پژوهش
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                        ارزشیابی   

خودارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی هانوع شایستگی

شایستگی های غير فنی، 
ایمنی و بهداشت، توجهات 

زیست محيطی

     مسئوليت پذیری

   بهداشت كار و ایمنی 

    

    

    

نی
ی ف

ها
ی 

تگ
س

شای

ار ک
د 

این
فر

خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

     عبور ميله كمکی از بين تارهای چله

دوخت ابتدای چله به زیر دار با استفاده از نخ دوخت 
    به صورت ساده یا دوخت به وسيلۀ مفتول نرم فلزی

    

     

     

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

    انتخاب ميلۀ كمکی با قطر و طول مناسب

تارهای زیر و رو  از بين  عبور صحيح ميلۀ كمکی 
    بدون آسيب زدن به تارها و به هم ریختگی آنها

دوخت ابتدای چله به زیر دار به صورت ساده و مرتب، 
متناسب با رج شمار فرش با كشش یکنواخت به وسيلۀ 

نخ دوخت یا مفتول فلزی
    

    تنظيم وضعيت دوخت متناسب با سيه بندی

     

     

تذکر

1ـ هنرآموز گرامی این برگۀ ارزشيابی به عنوان نمونۀ ارزشيابی از شایستگی داده شده است. اگر بخواهيد فرایند 
كار را جزئی تر مورد ارزشيابی قرار دهيد می توانيد آنها را به بخش فرایند كار اضافه كنيد.

این  در  كار  به بخش شاخص های  دارید می توانيد  ارزشيابی مدنظر  را هنگام  2ـ چنانچه شاخص های دیگری 
جدول اضافه نمایيد.
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  پودمان سوم : جلسۀ یازدهم    

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

گره زدن دسته های چله بر روی سردار و 
دار قالی بافی ـ چهارپایه ـ متر ـ آچارتنظيم وضعيت و كنترل نهایی چله

  ابزار کمک آموزشی:

فيلم آموزشی، ویدئو پروژكتور

  اهداف توانمندسازی:

 گره زدن دسته های چله بر روی سردار
 تنظيم وضعيت و كنترل نهایی چله

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضيح و تشریح
پرسش و پاسخ

تمرین و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش



74

                        ارزشیابی   

خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی هانوع شایستگی

شایستگی های غير فنی، 
ایمنی و بهداشت، توجهات 

زیست محيطی

    مسئوليت پذیری

   بهداشت كار و ایمنی

    

    

    

نی
ی ف

ها
ی 

تگ
س

شای

ار ک
د 

این
فر

خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

    گره زدن دسته های چله بر روی سردار و تنظيم

    تنظيم نهایی چله

    

     

     

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

بيشتر  فاصلۀ  گرفتن  درنظر  با  سيه بندی  تنظيم 
    چله ها در طرفين سردار

انتخاب دسته های درست چله برای گره زدن كه از 
    داخل نزله عبور كرده است

انتخاب محل درست برای گره زدن دسته های چله 
    با توجه به سيه بندی

گره زدن دسته های چله با كشش یکسان و مستحکم 
زمان  در  آنها  كردن  باز  سهولت  گرفتن  درنظر  با 

پایين كشی
    

    

     

تذکر

1ـ هنرآموز گرامی این برگۀ ارزشيابی به عنوان نمونۀ ارزشيابی از شایستگی داده شده است. اگر بخواهيد فرایند 
كار را جزئی تر مورد ارزشيابی قرار دهيد می توانيد آنها را به بخش فرایند كار اضافه كنيد.

2ـ چنانچه شاخص های دیگری را هنگام ارزشيابی مدنظر دارید می توانيد به بخش شاخص های كار  در این 
جدول اضافه نمایيد.
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پودمان سوم : جلسۀ دوازدهم  

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

كوجی بندی و اجرای زنجيره وگليم ابتدای قالی

كوجی بندی  لوازم  ـ  شده  چله ریزی  دارقالی 
)چوب كوجی، زیر كوجی، هاف، نخ كوجی بندی، 
ميخ،  قالب،  پودكش،  دفه،  گليم،  و  زنجيره  نخ 

چکش، شمشيرک چوبی یا فلزی(

  ابزار کمک آموزشی:

فيلم آموزشی، ویدئو پروژكتور

  اهداف توانمندسازی:

 كوجی بندی و نصب هاف
 اجرای زنجيره و گليم ابتدای قالی

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضيح و تشریح
پرسش و پاسخ

تمرین و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش

دانش افزایی    

می توان از وسيله ای به نام شمشيرک، شبيه به خط كش از جنس چوب یا 
برای صاف و یکدست بودن  قالی  ابتدای  از اجرای زنجيره و گليم  فلز، قبل 
دم كار استفاده كرد. شمشيرک از بين تارهای زیر و رو عبور داده می شود و 
بهتر است به نحوی ثابت گردد كه حين اجرای زنجيره و گليم از محل خود 

جا به جا نشود.
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                        ارزشیابی   

خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی هانوع شایستگی

شایستگی های غير فنی، 
ایمنی و بهداشت، توجهات 

زیست محيطی

    مسئوليت پذیری

   بهداشت كار و ایمنی

    

    

نی
ی ف

ها
ی 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

كوجی بندی )اتصال زیر سری كوجی به راست رو ها 
نخ  بستن  ـ  زیر سری ها  به  كوجی  اتصال چوب  ـ 

كوجی ـ قرار دادن هاف(
    

    قرار دادن شمشيرک در صورت لزوم

    اجرای زنجيره 

اجرای گليم ابتدای فرش 

     

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

نصب كوجی و بستن آن به صورت صحيح با كشش 
    یکسان و قرار دادن هاف مناسب در محل آن

انتخاب جنس نخ زنجيره و گليم متناسب با تار و 
    رج شمار فرش

انتخاب شمشيرک سالم )صاف و یکدست( و مناسب 
)عرض، طول و قطر( و عبور از محل درست بدون 

آسيب زدن به تارها
    

    یکنواختی و كشش یکسان گره های زنجيره

كشش  با  تارها  البه الی  از  پود  نخ  صحيح  عبور 
    یکنواخت در هنگام بافت گليم ابتدای قالی

    دفه زنی به ميزان الزم

تذکر

1ـ هنرآموز گرامی این برگۀ ارزشيابی به عنوان نمونۀ ارزشيابی از شایستگی داده شده است. اگر بخواهيد فرایند 
كار را جزئی تر مورد ارزشيابی قرار دهيد می توانيد آنها را به بخش فرایند كار اضافه كنيد.

این  در  كار  به بخش شاخص های  دارید می توانيد  ارزشيابی مدنظر  را هنگام  2ـ چنانچه شاخص های دیگری 
جدول اضافه نمایيد.
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نمون برگ 8  ـ 1ـ تحليل استاندارد عملکرد کار

نوبت اول:تاریخ ارزشيابي:شماره ملینام و نام خانوادگي

کمک تکنسينحرفه:73180192كد حرفه 
 کارگاه فرش بافي

L2سطح صالحيت 
استاندارد عملکرد کار: 

دار،  روی  بر  شده  دوانده  چلۀ  تنظيم  و  انتقال 
مهار  و  رج شمار  به  توجه  با  یکنواخت  به صورت 
ابتدای آن به روش دوخت با نخ پنبه ای یا ميلۀ 
كمکی و گره زدن دسته های چله بر روی سردار 

در زمان قابل قبول

تجهيزوظيفه: 05كد وظيفه 
 کارگاه فرش بافي

گروه كاری

آگاهیسطح شایستگیانتقال چله بر داركار:0503كد كار

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

2   شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: 
ـ جداسازی سردار و انتقال چلۀ دوانده شده بر روی دار و نصب مجدد سردار با در نظر گرفتن نکات ایمنی

ـ مهار ابتدای چله به روش دوخت با نخ پنبه ای یا ميلۀ كمکی با توجه به رج شمار به صورت یکنواخت و مرتب
ـ گره زدن دسته های چله بر روی سردار با درنظر گرفتن استحکام گره ها و باز كردن آنها هنگام پایين كش

ـ كوجی بندی و نصب هاف و اجرای زنجيره و گليم ابتدای قالی )سربندی(

3   نمونه و نقشه کار:
ـ جداسازی سردار                                      ـ انتقال چلۀ دوانده شده بر روی دار و نصب سردار

ـ تنظيم مقدماتی چله                                 ـ مهار ابتدای چله به روش دوخت با نخ پنبه ای یا ميلۀ كمکی
ـ گره زدن دسته های چله بر روی سردار           ـ كوجی بندی و نصب هاف

ـ اجرای زنجيره و گليم ابتدای قالی )سربندی(

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

5   ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام کار:
ـ دار قالی بافی مناسب برای چله ریزی به تعداد الزم

ـ مقداری نخ مناسب برای دوخت یا مفتول فلزی و لولۀ كمکی 
ـ لوازم كوجی بندی )زیر سری، چوب كوجی، چکش، نخ كوجی( و هاف

ـ قالب، پودكش، شمشيرک، چکش، ميخ، انبردست
ـ نخ مناسب برای زنجيره و گليم ابتدای قالی

6  تکاليف کاری مرتبط در گروه کاری:
نصب دار قالی و گليم بافی )106( ـ چله دوانی )0502(

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي 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(

وارسی چله دوانده شده و جداسازی 1
اجزای دار )سردار(

1ـ كارگاه 
2ـ 10 دقيقه

3ـ دار قالی بافی

اطمينان از سالمت چلۀ 
دوانده شده ـ جداسازی 

سردار

و  شده  دوانده  چلۀ  وارسی 
نکات  رعایت  با  سردار  جداسازی 

ایمنی
3

و  شده  دوانده  چلۀ  وارسی 
2جداسازی سردار

و  شده  دوانده  چلۀ  وارسی  عدم 
رعایت  بدون  سردار  جداسازی 

نکات ایمنی
1

2
 عبور سردار از بين تارهای زیر و رو 
و قرار دادن آن روی راست رو ها و 
مهار دو سر نخ نزله بر روی طرفين 

سردار

1ـ كارگاه 
2ـ 20 دقيقه

3ـ دار قالی بافی

انتقال چلۀ دوانده شده بر 
روی دارـ مهار اوليۀ چله بر 

روی سردار

عبور سردار از بين تارهای زیر و رو 
و قرار دادن آن روی راست رو ها و 
مهار دو سر نخ نزله بر روی طرفين 

سردار به صورت مرتب
3

عبور سردار از بين تارهای زیر و رو 
و قرار دادن آن روی راست رو ها و 
مهار دو سر نخ نزله بر روی طرفين 

سردار
2

عبور سردار از بين تارهای زیر و رو 
و قرار دادن آن روی راست رو ها و 
مهار دو سر نخ نزله بر روی طرفين 

سردار به صورت اشتباه
1

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي 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: 

دار،  روی  بر  شده  دوانده  چلۀ  تنظيم  و  انتقال 
مهار  و  رج شمار  به  توجه  با  یکنواخت  به صورت 
ابتدای آن به روش دوخت با نخ پنبه ای یا ميلۀ 
كمکی و گره زدن دسته های چله بر روی سردار 

در زمان قابل قبول

تجهيزوظيفه: 05كد وظيفه 
 کارگاه فرش بافي

گروه 
ارزشيابی كاری

آگاهیسطح شایستگیانتقال چله بر داركار:0503كد كار
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3
 مهار ابتدای چله )محل مليله اول( 

به زیر دار به روش دوخت با نخ 
پنبه ای

1ـ  كارگاه 
2ـ   40 دقيقه

3ـ دار قالی بافی 
4ـ نخ پنبه ای 

مهار ابتدای چله به زیر 
دار به روش دوخت با نخ 

پنبه ای 

مهار ابتدای چله )محل مليله اول( 
نخ  با  دوخت  روش  به  دار  زیر  به 

پنبه ای به صورت مرتب
3

مهار ابتدای چله )محل مليله اول( 
نخ  با  دوخت  روش  به  دار  زیر  به 

پنبه ای
2

مهار ابتدای چله )محل مليله اول( 
نخ  با  دوخت  روش  به  دار  زیر  به 

پنبه ای به صورت اشتباه
1

 مهار ابتدای چله )محل مليله اول( 4
به زیر دار با استفاده از ميلۀ كمکی

1ـ  كارگاه 
2ـ  40 دقيقه

3ـ  دار قالی بافی 
4ـ  نخ پنبه ای یا مفتول

5 ـ  انبردست
6  ـ    ميلۀ كمکی

مهار ابتدای چله به زیر 
دار به روش دوخت با ميلۀ 

كمکی 

مهار ابتدای چله )محل مليله اول( 
به زیر دار با استفاده از ميلۀ كمکی و 
نخ دوخت یا مفتول به صورت مرتب

3

مهار ابتدای چله )محل مليله اول( 
به زیر دار با استفاده از ميلۀ كمکی 

و نخ دوخت یا مفتول
2

 مهار ابتدای چله )محل مليله اول( 
به زیر دار با استفاده از ميلۀ كمکی و 
نخ دوخت یا مفتول به صورت اشتباه

1

 گره زدن دسته های چله بر روی 5
سردار و تنظيم آنها

1ـ كارگاه 
2ـ 30 دقيقه

3ـ  دار قالی بافی 

گره زدن دسته های چله بر 
روی سردار و تنظيم آنها

روی  بر  چله  دسته های  زدن  گره 
سردار و تنظيم آنها به صورت مرتب 
و یکدست بودن گره ها با توجه به 

سيه بندی
3

روی  بر  چله  دسته های  زدن  گره 
2سردار و تنظيم آنها

روی  بر  چله  دسته های  زدن  گره 
به صورت  آنها  تنظيم  و  سردار 

اشتباه
1

 كوجی بندی و اجرای زنجيره و گليم 6
ابتدای قالی

1ـ كارگاه
2ـ 40 دقيقه

3ـ  دار قالی بافی
4ـ لوازم كوجی بندی

5ـ نخ پنبه ای مناسب

كوجی بندی و اجرای 
زنجيره و گليم ابتدای قالی

و  زنجيره  اجرای  و  كوجی بندی 
گليم ابتدای فرش و تنظيم نهایی 

به صورت مرتب
3

و  زنجيره  اجرای  و  كوجی بندی 
2گليم ابتدای فرش و تنظيم نهایی

و  زنجيره  اجرای  و  كوجی بندی 
گليم ابتدای فرش و تنظيم نهایی 

به صورت اشتباه
1

شایستگی های غير فنی، ایمنی، بهداشت، 
توجهات زیست محيطی و نگرش

 مسئوليت پذیری
 بهداشت كار و ایمنی

ارزشيابی كار )شایستگی انجام كار(
          بلی 

            خير 

معيار شایستگی انجام كار :
كسب حداقل نمره 2 از مراحل  2 و  4 و  5  

كسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غير فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش
كسب حداقل ميانگين 2 از مراحل كار
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پودمان سوم: جلسۀ  سیزدهم      

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

آماده سازی دستگاه و نخ های چله دوانی 
متناسب با نقشۀ جاجيم و شروع چله دوانی 

دستگاه چله دوانی ـ دستگاه افقی جاجيم بافی ـ 
كاغذ شطرنجی ـ مداد رنگی ـ پاک كن ـ نخ های 
رنگی مناسب برای تارهای جاجيم ـ نخ پنبه ای 

15 الی پنبه ای ـ قيچی

  ابزار کمک آموزشی:

فيلم آموزشي، ویدئو پروژكتور

  اهداف توانمندسازی:

  انتخاب شيوۀ چله دوانی مناسب برای جاجيم 
  تهيۀ طرح جاجيم

  تهيۀ نخ های چلۀ جاجيم
  آماده سازی دستگاه برای چله دوانی

 چله دوانی

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضيح و تشریح
پرسش و پاسخ

تمرین و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش

انتقال چله  بر دستگاه واحد 
یادگیری 2
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ارزشیابی   

خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی هانوع شایستگی

شایستگی های غير فنی، 
ایمنی و بهداشت، توجهات 

زیست  محيطی

     مسئوليت پذیری

    بهداشت كار و ایمنی

   

نی
ی ف

ها
ی 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

    آماده سازی دستگاه چله دوانی برای جاجيم

    آماده سازی نقشه و نخ های چلۀ جاجيم

    چله دوانی

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

انتخاب مناسب ترین شيوۀ چله دوانی )چله كشی( 
و  تجهيزات  امکانات،  و  جاجيم  طرح  با  متناسب 

فضای كارگاه
    

    آماده سازی نقشۀ جاجيم با طرح مناسب برای جاجيم

آماده سازی نخ های جاجيم با توجه به طرح آن به 
    تعداد و مقدار الزم

و  عرض  با  متناسب  دار،  یا  دستگاه  آماده سازی 
طول جاجيم به صورت دقيق با محاسبه و تعيين 
فاصلۀ  در  دستگاه  ميله های  دادن  قرار  محل 

مناسب نسبت به هم، با توجه به طول جاجيم

    

اجرای صحيح گره سرنخ چله به ميلۀ دستگاه و 
دواندن نخ چله به صورت زیگزاگ بين ميله اول و 

دوم با كشش یکسان
    

تعویض  و  چله دوانی  حين  تارها  دقيق  شمارش 
رنگ نخ ها در محل مناسب و گره صحيح با توجه 

به طرح جاجيم
    

تذکر

1ـ هنرآموز گرامی این برگۀ ارزشيابی به عنوان نمونۀ ارزشيابی از شایستگی داده شده است. اگر بخواهيد فرایند 
كار را جزئی تر مورد ارزشيابی قرار دهيد می توانيد آنها را به بخش فرایند كار اضافه كنيد.

این  كار در  به بخش شاخص های  دارید می توانيد  نظر  ارزشيابی مد  را هنگام  2ـ چنانچه شاخص های دیگری 
جدول اضافه نمایيد.
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پودمان سوم : جلسۀ  چهاردهم     

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

تکميل چله دوانی و انتقال چله بر دستگاه و 
دوخت به روش نخ پنبه ای

دستگاه چله دوانی ـ دستگاه افقی جاجيم  بافی    ـ 
نخ پنبه ای 15 الی پنبه ای ـ قيچی

  ابزار کمک آموزشی:

فيلم آموزشي، ویدئو پروژكتور

  اهداف توانمندسازی:

 تکميل چله دوانی
 انتقال چله بر دستگاه جاجيم بافی )افقی(

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضيح و تشریح
پرسش و پاسخ

تمرین و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش
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پرسش

دانش افزایی   

در  كه  تجهيزاتی  و  این درس  كارگاه  فضای  به  توجه  با  نظر شما  به  اكنون 
افقی، كدام روش برای شما  انتقال چله بر روی دستگاه  اختيار دارید، برای 
مناسب تر است؟ در این مورد با هم گروه های خود بحث و گفت و گو كنيد و 

پاسخ خود را در كالس ارائه دهيد.

چگونه كيفيت نخ های رنگی تارها برای جاجيم بافی تشخيص داده می شود؟
سنجش  مورد  در  قباًل  كه  ترتيبی  به  جاجيم  نخ های  كيفيت  بررسی  برای 

كيفيت نخ های قالی آموزش داده شده است باید عمل كرد.
 

در گروه های دو نفره ابتدا یک طرح جاجيم به عرض 30 سانتی متر را بر روی 
با مداد رنگی طراحی كنيد. سعی كنيد ضخامت  با 7 رنگ  كاغذ شطرنجی 
خطوط رنگی جاجيم متفاوت باشد. سپس با كمک یکدیگر و با دقت و به طول 
دلخواه متناسب با نقشۀ خود، چله دوانی و سپس چله ریزی بر روی دستگاه 

را انجام دهيد.
لطفاً نمونه طرح های هنرجویان را برای دفتر تأليف كتاب های درسی فنی و 

حرفه ای و كاردانش به آدرس www.tvoccd.medu.ir ارسال كنيد.

فعاليت عملی
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                        ارزشیابی   

خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی هانوع شایستگی

شایستگی های غير فنی، 
ایمنی و بهداشت، توجهات 

زیست محيطی

)N66( مدیریت مواد و تجهيزات     

)N66( نگهداری فناوری های به كار گرفته شده   

    

    

    

نی
ی ف

ها
ی 

تگ
س

شای

ار ک
د 

این
فر

خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

    تکميل چله دوانی )اجرای مليله ها(

    انتقال چله بر دستگاه 

    دوخت چله به دستگاه به روش نخ پنبه ای

     

     

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

تکميل چله دوانی با اجرای مليله ها با كيفيت مناسب 
    در محل درست

انتقال صحيح چلۀ دوانده شده بر دستگاه در زمان 
    قابل قبول

دوخت چله به دستگاه به روش نخ پنبه ای با كيفيت 
    مناسب

    

     

     

تذکر

1ـ هنرآموز گرامی این برگۀ ارزشيابی به عنوان نمونۀ ارزشيابی از شایستگی داده شده است. اگر بخواهيد فرایند 
كار را جزئی تر مورد ارزشيابی قرار دهيد می توانيد آنها را به بخش فرایند كار اضافه كنيد.

2ـ چنانچه شاخص های دیگری را هنگام ارزشيابی مد نظر دارید می توانيد به بخش شاخص های كار در این 
جدول اضافه نمایيد.
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پودمان سوم : جلسۀ پانزدهم    

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

كوجی بندی به تعداد الزم با توجه نوع دستگاه 
جاجيم بافی

پودـ  ـ  چله  ـ  دار(  )یا  جاجيم  افقی  دستگاه 
قيچی ـ لوازم كوجی بندی به تعداد الزم با توجه 

جاجيم طرح  به 

  ابزار کمک آموزشی:

فيلم آموزشی، ویدئو پروژكتور

  اهداف توانمندسازی:

 كوجی بندی به تعداد الزم با توجه به طرح جاجيم

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضيح و تشریح
پرسش و پاسخ

تمرین و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش
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ارزشیابی  

خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی هانوع شایستگی

شایستگی های غير فنی، 
ایمنی و بهداشت، توجهات 

زیست محيطی

     مدیریت مواد و تجهيزات 

    نگهداری فناوری های به كار گرفته شده
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شای
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د 
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خود ارزیابی هنرجو321عناوین شایستگی ها

    تهيۀ لوازم كوجی بندی به تعداد و مقدار الزم

    كوجی بندی به تعداد الزم 

    

     

     

کار
ی 

ها
ص 

اخ
ش

دستگاه  نوع  با  متناسب  كوجی بندی  لوازم  تهيۀ 
    جاجيم بافی )افقی(

صحيح،  به صورت  الزم  تعداد  به  كوجی  بستن 
    متناسب با طرح جاجيم در محل مناسب

    

    

     

     

تذکر

1ـ هنرآموز گرامی این برگۀ ارزشيابی به عنوان نمونۀ ارزشيابی از شایستگی داده شده است. اگر بخواهيد فرایند 
كار را جزئی تر مورد ارزشيابی قرار دهيد می توانيد آنها را به بخش فرایند كار اضافه كنيد.

2ـ چنانچه شاخص های دیگری را هنگام ارزشيابی مدنظر دارید می توانيد به بخش شاخص های كار در این جدول 
اضافه نمایيد.
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نمون  برگ 8  ـ 1ـ تحليل استاندارد عملکرد کار

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش

نوبت اول:تاریخ ارزشيابي:شماره ملینام و نام خانوادگي

کمک تکنسينحرفه:73180192كد حرفه 
 کارگاه فرش بافي

L2سطح صالحيت 
استاندارد عملکرد کار: 

چله كشی با تارهای رنگی و متناسب با نقشه بر 
و  یکنواخت  با كشش  روی دستگاه جاجيم بافی 
بستن كوجی به تعداد الزم در زمان قابل قبول با 

در نظر گرفتن ابعاد و طرح جاجيم
گروه كاریچله کشیوظيفه: 05كد وظيفه 

آگاهیسطح شایستگیانتقال چله بر دستگاهكار:0504كد كار

1  شرایط انجام کار:
چله دوانی و چله ریزی صحيح یک جاجيم با 7 رنگ به عرض 30 سانتی متر مطابق با نقشه و بستن كوجی بر روی آن 

2  شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: 
انتخاب نوع چله كشی مناسب با توجه به نوع دستگاه افقی

تطابق تعداد تارهای رنگی با نقشۀ جاجيم
چله ریزی بر روی دستگاه با كشش مناسب و كوجی بندی بر روی آن

3  نمونه و نقشه کار:
انتخاب نوع چله كشی                                      طراحی نقش جاجيم

آماده سازی تارهای جاجيم                                چله دوانی
چله ریزی                                                     كوجی بندی

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

5  ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام کار:
دستگاه افقی جاجيم ـ لوازم چله دوانی ـ كاغذ شطرنجی ـ مداد رنگی ـ پاک كن ـ  نخ های رنگی مناسب برای تارهای 

جاجيم ـ نخ پنبه ای 15 ال ـ  قيچی ـ لوازم كوجی بندی 

6  تکاليف کاری مرتبط در گروه کاری:
چله دوانی )0502( ـ چله كشی بر روی دار )0505(
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مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

نتایج ممکن
استاندارد 

)شاخص ها/داوری/نمره 
دهی(

نمره

آماده سازی تارهای جاجيم 1
)چله(

1ـ كارگاه
2ـ 40 دقيقه

تار  برای  مناسب  نخ های  3ـ 
جاجيم

آماده سازی نخ های مناسب 
برای تارهای جاجيم

آماده سازی نخ های مناسب 
برای تارهای جاجيم به طور 
هارمونی  رعایت  و  كامل 

رنگ ها

3

آماده سازی نخ های مناسب 
برای تارهای جاجيم به طور 

كامل
2

آماده سازی نخ های مناسب 
برای تارهای جاجيم بدون 

توجه به مقدار آنها
1

چله دوانی بر اساس طرح 2
جاجيم

1ـ  كارگاه
2ـ  60 دقيقه

شطرنجی،  كاغذ  قيچی،  3ـ 
مداد رنگی

4ـ  لوازم چله دوانی

طراحی نقش جاجيم بر روی 
كاغذ و اجرای چله دوانی 

برای آن

چله دوانی  درست  اجرای 
3در زمان تعيين شده

2اجرای درست چله دوانی

1اجرای ناقص چله دوانی

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي 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: 

چله كشی با تارهای رنگی و متناسب با نقشه بر 
روی دستگاه جاجيم بافی با كشش یکنواخت و 
بستن كوجی به تعداد الزم در زمان قابل قبول با 

در نظر گرفتن ابعاد و طرح جاجيم
چله کشیوظيفه: 05كد وظيفه 

گروه 
ارزشيابی كار

آگاهیسطح شایستگیانتقال چله بر دستگاهكار:0504كد كار
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3
بر  چله(  )انتقال  چله ریزی 
و  افقی  جاجيم بافی  دستگاه 

كوجی بندی

1ـ  كارگاه
2ـ  90 دقيقه

3ـ  قيچی
4ـ  دستگاه افقی

5ـ  لوازم كوجی بندی

انتقال چلۀ دوانده شده بر 
روی دستگاه افقی و بستن 

كوجی

اجرای درست چله ریزی 
و كوجی بندی در زمان 

تعيين شده
3

و  چله ریزی  درست  اجرای 
كوجی بندی

2

و  چله ریزی  ناقص  اجرای 
كوجی بندی

1

4  

3

2

1

5  

3

2

1

6  

3

2

1

شایستگی های غير فنی، ایمنی، بهداشت، 
توجهات زیست محيطی و نگرش

مدیریت مواد و تجهيزات
نگهداری فناوری های به كار 

گرفته شده

ارزشيابی كار )شایستگی انجام كار(
      بلی  

      خير 

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

 كسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غير فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش 
كسب حداقل ميانگين 2 از مراحل كار


