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پودمان چهارم :  جلسة  شانزدهم       

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

بافت فرش با سازوکار تخت )با استفاده از یکی 
از انواع نقشه، گره متقارن یا نامتقارن، پوددهی، 
شیرازه پیچی، پیش کشی، قیچی کاری و کنترل(

دار قالی بافی آموزشی )چله کشی و کوجی بندی 
شده و آمادۀ بافت(ـ  میزـ  صندلیـ  دفهـ  قالب   ـ 
پودکش ـ قیچی ـ متر یا خط کش ـ آچار ـ نخ و 

نقشهـ  انواع پودـ   نور مناسب

  ابزار کمک آموزشی:
ندارد.

  اهداف توانمندسازی:
 نقشه خوانی

 اجرای گره متقارن یا نامتقارن
 شیرازه پیچی

 پوددهی )تک پود(
 پیش کشی

 قیچی کاری
 کنترل عرض و طول قالی

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 
هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضیح و تشریح
پرسش و پاسخ

تمرین و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش

بافت قالی واحد 
یادگیری 1

پودمان 4
بافت قالی
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دانش افزایي    

بحث    و   گفتگو نخواهید  اختیار  در  نقشه ای  هیچ  قالی  بافت  برای  بگویند  شما  به  االن  اگر 
مي دهید؟   نشان  واکنشی  چه  داشت، 

در مورد ارزش فرهنگی و هنری فرش های بافته شده، بدون استفاده از نقشه، 
تحقیق کنید و نتایج آن را به صورت مکتوب در کالس به اشتراک بگذارید.

در دسته بندی فرش ها، گروه فرش های ذهنی باف از اهمیت زیادی برخوردار 
هستند چرا که سابقه بافت قالی به صورت ذهنی بافی در اغلب روستاهای ایران 
وجود دارد. پیشنهاد مي شود برای آگاهی بیشتر حتماً به منابع کتابخانه ای و 
یا اینترنت مراجعه شود. از هنرجویان بخواهید از فرش های ذهنی بافی موجود 
در منازل خود، مساجد و غیره عکس تهیه و تحقیق کنند تاکنون در ایران 
در مورد کدام یک از مناطق مهم قالی بافی به صورت ذهنی بافی پژوهش های 

عملی صورت گرفته است.

یک تکه فرش کهنه یا دستمال یا هر چیزی که طرحی ساده داشته باشد تهیه 
و سعی کنید از روی آن نقشه خوانی انجام دهید و به ترتیبی که در کتاب 
»نقشه کشی دستی و رایانه ای« آموخته اید از آن نقشه شطرنجی تهیه کنید.
این تمرین برای باالبردن خالقیت هنرجویان بسیار مفید است. از آنها بخواهید 

کمي  این تمرین را انجام دهند.

تمرین کالسی

در  بافندگان  جدید  نسل  بین  در  عددی  نقشۀ  از  استفاده  میزان  مورد  در 
خود  هنرآموز  به  مکتوب  به صورت  را  آن  نتایج  و  کنید  اینترنت جست و جو 

دهید. تحویل 
در مواجهه با نقشه های عددی، موافقان و مخالفان هر دو دالیل خاص خود را 
دارند. لطفاً به اتفاق هنرجویان در مورد دالیل هر کدام در منطقۀ خود، بحث و 
گفت و گو کرده و نتایج آن را برای دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای 

و کاردانش به آدرس tvoccd@roshd.ir ارسال کنید.

پژوهش
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به نظر شما چرا بهتر است گره نامتقارن هم با استفاده از قالب سرکج بافته 
شود؟   

دیدن  آسیب  از  جلوگیری  همان  مي تواند  پیشنهاد،  این  دلیل  مهم ترین 
انگشتان دست باشد. همان طور که مي دانید در بافت قالی با گره نامتقارن، 
ناگزیر انگشتان باید وارد چله ها شوند و این کار به مرور زمان باعث آسیب 
این  برای  را  دیگری  دالیل  مي توانید  آیا  مي شود.  دست  انگشت های  دیدن 

کنید؟ بیان  پیشنهاد 

بحث    و   گفتگو

آن  از  بعد  و  قالی  بافت  حین  پیچی  شیرازه  محاسن  و  معایب  شما  نظر  به 
؟    چیست

شیرازه متصل از استحکام بیشتری نسبت به شیرازه منصفل برخوردار است. از 
این رو در فرش های زیرپایی که بیشتر در معرض پاخوردگی قرار دارند شیرازۀ 
متصل کارآیی بیشتری دارد. در تابلو فرش ها و یا فرش های دیوارکوب که در 
معرض پاخوردگی قرار ندارند، استفاده از شیرازۀ منفصل محل ایراد نخواهد 
بود. از طرفی پیچیدن شیرازه حین بافت هم زمان بر است و هم انجام صحیح 
آن نیاز به دقت و مهارت باالیی دارد. چراکه عدم دقت در شیرازه پیچی حین 
بافت باعث جمع شدگی، بازدشدگی یا لول شدن کنارهای قالی خواهد شد. 
از این رو باید در نظر داشت که نخ شیرازه هنگام پیچیدن تاب نخورد و صاف 
پیچیده شود و کشش آن در طول قالی یکنواخت باشد. همچنین الزم است 
هر چند رج یکبار عرض قالی، حتی االمکان از پشت فرش اندازه گیری شود تا 

از کیفیت شیرازه پیچی اطمینان حاصل کرد.

بحث    و   گفتگو
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بحث    و   گفتگو بافت در کالس گفت وگو کنید.  قیچی کاری حین  معایب  و  فواید  مورد  در 
داشت؟ برای شما خواهد  فوایدی  کاری چه  قیچی  در  مهارت 

از آنجایی که قیچی کاری حین بافت زمان بر است و از طرف دیگر خواه ناخواه 
بعد از اتمام قالی در مرحلۀ تکمیل انواع روگیری و پرداخت با کیفیت مناسب 
بر روی آن انجام مي شود، قالی بافان تجاری از قیچی کاری حین بافت به دلیل 
صرفه جویی در وقت صرفه نظر مي کنند. قالی بافان زیادی نیز برحسب عادت 
یا مهارت داشتن در این کار به جهت اینکه از فرش در حال بافت خود، روزانه 
نمای بهتری را مشاهده کنند، علی رغم زمان بر بودن قیچی کاری حین بافت، 

این کار را هر یک رج یا هر چند رج یک بار انجام مي دهند.
در مورد قیچی کاری برجسته که بعد از بافت قالی با چند تکنیک مختلف انجام 

مي شود و در سال های اخیر همه گیر شده است در کالس بحث کنید.
نام های مختلف مرسوم  با  برجسته  امروزه تکنیک های مختلف قیچی کاری 
شده است. به نحوی که به مرور شاهد رواج یافتن اسامي اشخاص و استادکاران 
در برخی مناطق مانند تبریز، مشهد، قم و... در این حیطه هستیم. این مورد 
مي تواند موضوع جالب و جذابی برای تحقیق و در نهایت مهارت پیدا کردن 
هنرجویان به جهت اشتغال زایی و درآمد زایی در آینده باشد. در این مورد 

حتماً آگاهی و مهارت خود را باالتر ببرید.

از پشت یک قالی با استفاده از متر یا خط کش در چند قسمت منتخب از آن بر 
مبنای 7 سانتی متر، گره های عرضی و طولی را شمارش کنید. آیا تعداد گره ها در 

طول و عرض یکسان هستند؟
عالوه بر تمرین فوق برای بررسی کیفیت رج شمار قالی بافته شده، مي توان 
برای محاسبۀ دقیق اندازۀ قالی در حال بافت از معادلۀ سادۀ زیر بهره برد: 

تعداد رج بافته شده، ضرب در 70 )میلی متر(، تقسیم بر رج شمار. عدد حاصله 
ارتفاع دقیق اندازۀ  قالی در رج در حال بافت در مقیاس 70 میلی متر یا همان 
7 سانتی متر است. چنانچه مقایس رج شمار در منطقه شما 6/5 سانتی باشد، 

باید به جای 70 عدد 65 را جایگزین کرد. 

پژوهش
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ارزشیابی   

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي

ي 
من

، ای
ني

ر ف
غي

ي 
ها

ي 
تگ

س
شای

ت
ها

وج
، ت

ت
اش

هد
و ب

طي
حي

ت م
س

 زی

     مسئولیت پذیری
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    نقشه خوانی

    اجرای گره متقارن یا نامتقارن

    شیرازه پیچی

نشاندن پود )تک پود(

پیش کشی

قیچی کاری

    کنترل عرض و طول قالی

     

کار
ي 
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ص 

اخ
ش

نقشه خوانی درست و اجرای گره مطابق با آن، به صورت صحیح و بدون حرکات اضافۀ 
سر، گردن و دست ها، با رعایت اصول ایمنی در زمان قابل قبول

    

    شیرازه پیچی طرفین قالی با کشش و کیفیت مناسب

    نشاندن پود با کشش یکنواخت

 پیش کشی و قیچی کاری به صورت درست، بدون به هم ریختن ظاهر و وضعیت 
صحیح گره ها

    

    کنترل عرض و طول قالی با محاسبۀ دقیق متناسب با رج شمار

    

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگۀ ارزشیابي به عنوان نمونۀ ارزشیابي از شایستگي داده شده است. اگر بخواهید فرایند کار را جزئي تر مورد 

ارزشیابي قرار دهید مي توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص هاي دیگري را هنگام ارزشیابي مدنظر دارید مي توانید به بخش شاخص هاي کار  در این جدول اضافه نمایید.
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پودمان چهارم : جلسة هفدهم     

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

بافت فرش با سازوکار تخت )با استفاده از یکی 
از انواع نقشه، گره متقارن یا نامتقارن، پوددهی، 
شیرازه پیچی، پیش کشی، قیچی کاری و کنترل(

دار قالی بافی آموزشی )چله کشی و کوجی بندی 
شده و آمادۀ بافت( ـ میز ـ صندلی ـ دفه ـ قالب   ـ 
پودکش ـ قیچی ـ متر یا خط کش ـ آچار ـ نخ و 

نقشهـ  انواع پودـ   نور مناسب

  ابزار کمک آموزشی:

ندارد.

  اهداف توانمندسازی:

 نقشه خوانی
 اجرای گره متقارن یا نامتقارن

 شیرازه پیچی
 پوددهی )تک پود(

 پیش کشی
 قیچی کاری

 کنترل عرض و طول قالی

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضیح و تشریح
پرسش و پاسخ

تمرین و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش
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ارزشیابی   

نوع 
خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هاشایستگي
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   بهداشت کار و ایمنی 
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    نقشه خوانی

    اجرای گره متقارن یا نامتقارن

    شیرازه پیچی

نشاندن پود )تک پود(

پیش کشی

قیچی کاری

    کنترل عرض و طول قالی

     

کار
ي 

ها
ص 
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ش

نقشه خوانی درست و اجرای گره مطابق با آن، به صورت صحیح و بدون 
    حرکات اضافۀ سر، گردن و دست ها، با رعایت اصول ایمنی در زمان قابل قبول

    شیرازه پیچی طرفین قالی با کشش و کیفیت مناسب

    نشاندن پود با کشش یکنواخت

 پیش کشی و قیچی کاری به صورت درست، بدون به هم ریختن ظاهر 
    و وضعیت صحیح گره ها

    کنترل عرض و طول قالی با محاسبۀ دقیق متناسب با رج شمار

    

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگۀ ارزشیابي به عنوان نمونۀ ارزشیابي از شایستگي داده شده است. اگر بخواهید فرایند کار را 

جزئي تر مورد ارزشیابي قرار دهید مي توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص هاي دیگري را هنگام ارزشیابي مدنظر دارید مي توانید به بخش شاخص هاي کار  در این جدول اضافه نمایید.
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پودمان چهارم : جلسة هجدهم     

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

بافت فرش با سازوکار تخت )با استفاده از یکی 
از انواع نقشه، گره متقارن یا نامتقارن، پود دهی، 
شیرازه پیچی، پیش کشی، قیچی کاری و کنترل(

دار قالی بافی آموزشی )چله کشی و کوجی بندی شده 
ـ پودکش  ـ قالب      ـ دفه  ـ صندلی  ـ میز  و         آمادۀ بافت( 
ـ    انواع  ـ نخ و نقشه   ـ آچار  ـ متر یا خط کش  ـ قیچی 

ـ  نور مناسب پود 

  ابزار کمک آموزشی:

ندارد.

  اهداف توانمندسازی:

 نقشه خوانی
 اجرای گره متقارن یا نامتقارن

 شیرازه پیچی
 پوددهی )تک پود(

 پیش کشی
 قیچی کاری

 کنترل عرض و طول قالی

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضیح و تشریح
پرسش و پاسخ

تمرین و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش
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ارزشیابی   

نوع 
خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هاشایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    نقشه خوانی

    اجرای گره متقارن یا نامتقارن

    شیرازه پیچی

نشاندن پود )تک پود(

پیش کشی

قیچی کاری

     کنترل عرض و طول قالی
کار

ي 
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ص 
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ش

با آن، به صورت صحیح و بدون  نقشه خوانی درست و اجرای گره مطابق 
    حرکات اضافۀ سر، گردن و دست ها، با رعایت اصول ایمنی در زمان قابل قبول

    شیرازه پیچی طرفین قالی با کشش و کیفیت مناسب

    نشاندن پود با کشش یکنواخت

 پیش کشی و قیچی کاری به صورت درست، بدون به هم ریختن ظاهر و 
    وضعیت صحیح گره ها

    کنترل عرض و طول قالی با محاسبۀ دقیق متناسب با رج شمار

    

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگۀ ارزشیابي به عنوان نمونۀ ارزشیابي از شایستگي داده شده است. اگر بخواهید فرایند کار را 

جزئي تر مورد ارزشیابي قرار دهید مي توانیدآنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص هاي دیگري را هنگام ارزشیابي مدنظر دارید مي توانید به بخش شاخص هاي کار  در این جدول اضافه نمایید.
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پودمان چهارم :  جلسة نوزدهم     

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

از  استفاده  )با  لول  نیم  سازوکار  با  فرش  بافت 
نامتقارن،  یا  متقارن  گره  نقشه،  انواع  از  یکی 
قیچی  کشی،  پیش  پیچی،  شیرازه  پود دهی، 

کاری و کنترل(

دار قالی بافی آموزشی )چله کشی و کوجی بندی 
شده و آمادۀ بافت( ـ میز ـ صندلی ـ دفه ـ قالب  ـ 
پودکش ـ قیچی ـ متر یا خط کش ـ آچار ـ نخ و 

نقشهـ  انواع پودـ   نور مناسب

  ابزار کمک آموزشی:

ندارد.

  اهداف توانمندسازی:

 قشه خوانی
 اجرای گره متقارن یا نامتقارن

 شیرازه پیچی
 پوددهی )تک پود(

 پیش کشی
 قیچی کاری

 کنترل عرض و طول قالی

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضیح و تشریح
پرسش و پاسخ

تمرین و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش



100

ارزشیابی   

نوع 
خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هاشایستگي

ي، 
 فن

ير
ي غ

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

    بهداشت کار و ایمنی

    

    

    

ني
ي ف

ها
ي 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

     نقشه خوانی

    اجرای گره متقارن یا نامتقارن

    شیرازه پیچی

نشاندن پود زیر )ضخیم(

نشاندن پود رو )نازک(

پیش کشی و دفه کوبی

     قیچی کاری

    کنترل عرض و طول قالی

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

نقشه خوانی درست و اجرای گره مطابق با آن، به صورت صحیح و بدون 
حرکات اضافۀ سر، گردن و دست ها، با رعایت اصول ایمنی در زمان قابل قبول

    

    شیرازه پیچی طرفین قالی با کشش و کیفیت مناسب

    نشاندن پود ضخیم با کشش یکنواخت

     نشاندن پود نازک با کشش یکنواخت

 پیش کشی،  قیچی کاری و دفه کوبی به میزان الزم و درست، بدون به 
هم ریختن ظاهر و وضعیت صحیح گره ها

    

    کنترل عرض و طول قالی با محاسبۀ دقیق متناسب با رج شمار

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگۀ ارزشیابي به عنوان نمونۀ ارزشیابي از شایستگي داده شده است. اگر بخواهید فرایند کار را 

جزئي تر مورد ارزشیابي قرار دهید مي توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص هاي دیگري را هنگام ارزشیابي مدنظر دارید مي توانید به بخش شاخص هاي کار  در این جدول اضافه نمایید.
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پودمان چهارم : جلسة  بیستم     

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

از  استفاده  )با  لول  نیم  سازوکار  با  فرش  بافت 
نامتقارن،  یا  متقارن  گره  نقشه،  انواع  از  یکی 
قیچی  کشی،  پیش  پیچی،  شیرازه  پود دهی، 

کاری و کنترل(

دار قالی بافی آموزشی )چله کشی و کوجی بندی 
شده و آمادۀ بافت(ـ  میزـ  صندلیـ  دفهـ  قالب  ـ 
پودکشـ  قیچیـ  متر یا خط کشـ  آچارـ  نخ و 

نقشه ـ انواع پود ـ  نور مناسب

  ابزار کمک آموزشی:

ندارد.

  اهداف توانمندسازی:

 نقشه خوانی
 اجرای گره متقارن یا نامتقارن

 شیرازه پیچی
 پوددهی )تک پود(

 پیش کشی
 قیچی کاری

 کنترل عرض و طول قالی

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضیح و تشریح
پرسش و پاسخ

تمرین و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش
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ارزشیابی     

نوع 
خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هاشایستگي

ي 
من

، ای
ني

رف
غي

ي 
ها

ي 
تگ

س
شای

ت 
س

 زی
ت

ها
وج

، ت
ت

اش
هد

و ب
طي

حي
م

     مسئولیت پذیری

    بهداشت کار و ایمنی

    

    

    

ني
ي ف

ها
ي 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

     نقشه خوانی

    اجرای گره متقارن یا نامتقارن

    شیرازه پیچی

نشاندن پود زیر )ضخیم(

نشاندن پود رو )نازک(

پیش کشی و دفه کوبی

     قیچی کاری

    کنترل عرض و طول قالی

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

نقشه خوانی درست و اجرای گره مطابق با آن، به صورت صحیح و بدون حرکات 
    اضافۀ سر، گردن و دست ها، با رعایت اصول ایمنی در زمان قابل قبول

    شیرازه پیچی طرفین قالی با کشش و کیفیت مناسب

    نشاندن پود ضخیم با کشش یکنواخت

     نشاندن پود نازک با کشش یکنواخت

 پیش کشی،  قیچی کاری و دفه کوبی به میزان الزم و درست، بدون به 
    هم ریختن ظاهر و وضعیت صحیح گره ها

    کنترل عرض و طول قالی با محاسبۀ دقیق متناسب با رج شمار

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگۀ ارزشیابي به عنوان نمونۀ ارزشیابي از شایستگي داده شده است. اگر بخواهید فرایند کار را 

جزئي تر مورد ارزشیابي قرار دهید مي توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص هاي دیگري را هنگام ارزشیابي مدنظر دارید مي توانید به بخش شاخص هاي کار  در این جدول اضافه نمایید.
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پودمان چهارم : جلسة  بیست و یکم     

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

از  استفاده  )با  لول  نیم  سازوکار  با  فرش  بافت 
نامتقارن،  یا  متقارن  گره  نقشه،  انواع  از  یکی 
پود دهی، شیرازه پیچی، پیش کشی، قیچی کاری 

و کنترل(

دار قالی بافی آموزشی )چله کشی و کوجی بندی 
شده و آمادۀ بافت(ـ  میزـ  صندلیـ  دفهـ  قالب  ـ 
پودکشـ  قیچیـ  متر یا خط کشـ  آچارـ  نخ و 

نقشه ـ انواع پود ـ  نور مناسب

  ابزار کمک آموزشی:

ندارد.

  اهداف توانمندسازی:

 نقشه خوانی
 اجرای گره متقارن یا نامتقارن

 شیرازه پیچی
 پوددهی )ضخیم و نازک(

 پیش کشی
 قیچی کاری

 کنترل عرض و طول قالی

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضیح و تشریح
پرسش و پاسخ

تمرین و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش
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ارزشیابی     

نوع 
خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هاشایستگي

 و 
ني

یم
ي، ا

 فن
ير

ي غ
ها

ي 
تگ

س
شای

طي
حي

ت م
س

 زی
ت

ها
وج

، ت
ت

اش
هد

ب

     مسئولیت پذیری

    بهداشت کار و ایمنی

    

    

    

ني
ي ف

ها
ي 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

     نقشه خوانی

    اجرای گره متقارن یا نامتقارن

    شیرازه پیچی

نشاندن پود زیر )ضخیم(

نشاندن پود رو )نازک(

پیش کشی و دفه کوبی

     قیچی کاری

    کنترل عرض و طول قالی

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

نقشه خوانی درست و اجرای گره مطابق با آن، به صورت صحیح و بدون 
    حرکات اضافۀ سر، گردن و دست ها، با رعایت اصول ایمنی در زمان قابل قبول

    شیرازه پیچی طرفین قالی با کشش و کیفیت مناسب

    نشاندن پود ضخیم با کشش یکنواخت

     نشاندن پود نازک با کشش یکنواخت

 پیش کشی،  قیچی کاری و دفه کوبی به میزان الزم و درست، بدون به 
    هم ریختن ظاهر و وضعیت صحیح گره ها

    کنترل عرض و طول قالی با محاسبۀ دقیق متناسب با رج شمار

تذکر
1ـ هنرآموزگرامي این برگۀ ارزشیابي به عنوان نمونۀ ارزشیابي از شایستگي داده شده است. اگر بخواهید فرایند کار را 

جزئي تر مورد ارزشیابي قرار دهید مي توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص هاي دیگري را هنگام ارزشیابي مدنظر دارید مي توانید به بخش شاخص هاي کار  در این جدول اضافه نمایید.
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پودمان چهارم : جلسة  بیست و دوم     

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

از  استفاده  )با  لول  نیم  سازوکار  با  فرش  بافت 
نامتقارن،  یا  متقارن  گره  نقشه،  انواع  از  یکی 
قیچی  کشی،  پیش  پیچی،  شیرازه  پود دهی، 

کاری و کنترل(

دار قالی بافی آموزشی )چله کشی و کوجی بندی 
شده و آمادۀ بافت(ـ  میزـ  صندلیـ  دفهـ  قالب  ـ 
پودکشـ  قیچیـ  متر یا خط کشـ  آچارـ  نخ و 

نقشه ـ انواع پود ـ  نور مناسب

  ابزار کمک آموزشی:

ندارد.

  اهداف توانمندسازی:

 نقشه خوانی
 اجرای گره متقارن یا نامتقارن

 شیرازه پیچی
 پوددهی )ضخیم و نازک(

 پیش کشی
 قیچی کاری

 کنترل عرض و طول قالی

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضیح و تشریح
پرسش و پاسخ

تمرین و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش
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ارزشیابی     

نوع 
خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هاشایستگي

ي،
 فن

ير
ي غ

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

   بهداشت کار و ایمنی 

    

    

    

ني
ي ف

ها
ي 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

     نقشه خوانی

    اجرای گره متقارن یا نامتقارن

    شیرازه پیچی

نشاندن پود زیر )ضخیم(

نشاندن پود رو )نازک(

پیش کشی و دفه کوبی

     قیچی کاری

    کنترل عرض و طول قالی

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

نقشه خوانی درست و اجرای گره مطابق با آن، به صورت صحیح و بدون 
حرکات اضافۀ سر، گردن و دست ها، با رعایت اصول ایمنی در زمان قابل قبول

    

    شیرازه پیچی طرفین قالی با کشش و کیفیت مناسب

    نشاندن پود ضخیم با کشش یکنواخت

     نشاندن پود نازک با کشش یکنواخت

 پیش کشی،  قیچی کاری و دفه کوبی به میزان الزم و درست، بدون به 
هم ریختن ظاهر و وضعیت صحیح گره ها

    

    کنترل عرض و طول قالی با محاسبۀ دقیق متناسب با رج شمار

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگۀ ارزشیابي به عنوان نمونۀ ارزشیابي از شایستگي داده شده است. اگر بخواهید فرایند کار را 

جزئي تر مورد ارزشیابي قرار دهید مي توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص هاي دیگري را هنگام ارزشیابي مدنظر دارید مي توانید به بخش شاخص هاي کار  در این جدول اضافه نمایید.
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پودمان چهارم : جلسة  بیست و سوم     

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

از  استفاده  )با  لول  نیم  سازوکار  با  فرش  بافت 
نامتقارن،  یا  متقارن  گره  نقشه،  انواع  از  یکی 
قیچی  کشی،  پیش  پیچی،  شیرازه  پود دهی، 

کاری و کنترل(

دار قالی بافی آموزشی )چله کشی و کوجی بندی 
شده و آمادۀ بافت(ـ  میزـ  صندلیـ  دفهـ  قالب  ـ 
پودکشـ  قیچیـ  متر یا خط کشـ  آچارـ  نخ و 

نقشه ـ انواع پود ـ  نور مناسب

  ابزار کمک آموزشی:

ندارد.

  اهداف توانمندسازی:

 نقشه خوانی
 اجرای گره متقارن یا نامتقارن

 شیرازه پیچی
 پوددهی )ضخیم و نازک(

 پیش کشی
 قیچی کاری

 کنترل عرض و طول قالی

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضیح و تشریح
پرسش و پاسخ

تمرین و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش
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ارزشیابی     

نوع 
خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هاشایستگي

ي،
 فن

ير
ي غ

ها
ي 

تگ
س

شای
ت، 

اش
هد

و ب
ي 

من
 ای

طي
حي

ت م
س

 زی
ت

ها
وج

     مسئولیت پذیریت

   بهداشت کار و ایمنی 

    

    

    

ني
ي ف

ها
ي 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

     نقشه خوانی

    اجرای گره متقارن یا نامتقارن

    شیرازه پیچی

نشاندن پود زیر )ضخیم(

نشاندن پود رو )نازک(

پیش کشی و دفه کوبی

     قیچی کاری

    کنترل عرض و طول قالی

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

نقشه خوانی درست و اجرای گره مطابق با آن، به صورت صحیح و بدون 
حرکات اضافۀ سر، گردن و دست ها، با رعایت اصول ایمنی در زمان قابل قبول

    

    شیرازه پیچی طرفین قالی با کشش و کیفیت مناسب

    نشاندن پود ضخیم با کشش یکنواخت

     نشاندن پود نازک با کشش یکنواخت

 پیش کشی،  قیچی کاری و دفه کوبی به میزان الزم و درست، بدون به 
هم ریختن ظاهر و وضعیت صحیح گره ها

    

    کنترل عرض و طول قالی با محاسبۀ دقیق متناسب با رج شمار

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي این برگۀ ارزشیابي به عنوان نمونۀ ارزشیابي از شایستگي داده شده است. اگر بخواهید فرایند کار را 

جزئي تر مورد ارزشیابي قرار دهید مي توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص هاي دیگري را هنگام ارزشیابي مدنظر دارید مي توانید به بخش شاخص هاي کار  در این جدول اضافه نمایید.
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پودمان چهارم : جلسة  بیست و چهارم     

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

از یکی  استفاده  )با  لول  با سازوکار  بافت فرش 
از انواع نقشه، گره متقارن یا نامتقارن، پود دهی، 
و  قیچی کاری  پیش کشی،  پیچی،  شیرازه 

کنترل(

دار قالی بافی آموزشی )چله کشی و کوجی بندی 
شده و آمادۀ بافت( ـ میز ـ صندلی ـ دفه ـ قالب    ـ 
پودکش ـ قیچی ـ متر یا خط کش ـ آچار ـ نخ و 

نقشهـ  انواع پودـ   نور مناسب

  ابزار کمک آموزشی:

ندارد.

  اهداف توانمندسازی:

 نقشه خوانی
 اجرای گره متقارن یا نامتقارن

 شیرازه پیچی
 پوددهی )ضخیم و نازک(

 پیش کشی
 قیچی کاری

 کنترل عرض و طول قالی

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضیح و تشریح
پرسش و پاسخ

تمرین و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش
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ارزشیابی     

نوع 
شایستگي

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها
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ير
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ها
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س
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هد
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طي
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س
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ت
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وج

     مسئولیت پذیریت

   بهداشت کار و ایمنی 

    

    

    

ني
ي ف

ها
ي 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

     نقشه خوانی

    اجرای گره متقارن یا نامتقارن

    شیرازه پیچی

نشاندن پود زیر )ضخیم(

نشاندن پود رو )نازک(

پیش کشی و دفه کوبی

     قیچی کاری

    کنترل عرض و طول قالی

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

نقشه خوانی درست و اجرای گره مطابق با آن، به صورت صحیح و بدون 
حرکات اضافۀ سر، گردن و دست ها، با رعایت اصول ایمنی در زمان قابل قبول

    

    شیرازه پیچی طرفین قالی با کشش و کیفیت مناسب

    نشاندن پود ضخیم با کشش یکنواخت

     نشاندن پود نازک با کشش یکنواخت

 پیش کشی،  قیچی کاری و دفه کوبی به میزان الزم و درست، بدون به 
هم ریختن ظاهر و وضعیت صحیح گره ها

    

    کنترل عرض و طول قالی با محاسبۀ دقیق متناسب با رج شمار

تذکر
1ـ  هنرآموز گرامي این برگۀ ارزشیابي به عنوان نمونۀ ارزشیابي از شایستگي داده شده است. اگر بخواهید فرایند کار را 

جزئي تر مورد ارزشیابي قرار دهید مي توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص هاي دیگري را هنگام ارزشیابي مدنظر دارید مي توانید به بخش شاخص هاي کار  در این جدول اضافه نمایید.
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پودمان چهارم : جلسة  بیست و پنجم     

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

از یکی  استفاده  )با  لول  با سازوکار  بافت فرش 
از انواع نقشه، گره متقارن یا نامتقارن، پود دهی، 
شیرازه پیچی، پیش کشی، قیچی کاری و کنترل(

دار قالی بافی آموزشی )چله کشی و کوجی بندی 
شده و آمادۀ بافت( ـ میز ـ صندلی ـ دفه ـ قالب   ـ 
پودکش ـ قیچی ـ متر یا خط کش ـ آچار ـ نخ و 

نقشهـ  انواع پودـ   نور مناسب

  ابزار کمک آموزشی:

ندارد.

  اهداف توانمندسازی:

 نقشه خوانی
 اجرای گره متقارن یا نامتقارن

 شیرازه پیچی
 پوددهی )ضخیم و نازک(

 پیش کشی
 قیچی کاری

 کنترل عرض و طول قالی

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضیح و تشریح
پرسش و پاسخ

تمرین و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش
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ارزشیابی     

نوع 
شایستگي

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

 و 
ني

یم
ي، ا

فن
ير 

 غ
اي

ي ه
تگ

س
شای

طي
حي

ت م
س

 زی
ت

ها
وج

ت، ت
اش

هد
ب

     مسئولیت پذیری

   بهداشت کار و ایمنی 

    

    

    

ني
ي ف

ها
ي 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

     نقشه خوانی

    اجرای گره متقارن یا نامتقارن

    شیرازه پیچی

نشاندن پود زیر )ضخیم(

نشاندن پود رو )نازک(

پیش کشی و دفه کوبی

     قیچی کاری

    کنترل عرض و طول قالی

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

نقشه خوانی درست و اجرای گره مطابق با آن، به صورت صحیح و بدون 
حرکات اضافۀ سر، گردن و دست ها، با رعایت اصول ایمنی در زمان قابل قبول

    

    شیرازه پیچی طرفین قالی با کشش و کیفیت مناسب

    نشاندن پود ضخیم با کشش یکنواخت

     نشاندن پود نازک با کشش یکنواخت

 پیش کشی،  قیچی کاری و دفه کوبی به میزان الزم و درست، بدون به 
هم ریختن ظاهر و وضعیت صحیح گره ها

    

    کنترل عرض و طول قالی با محاسبۀ دقیق متناسب با رج شمار

تذکر
1ـ هنرآموزگرامي این برگۀ ارزشیابي به عنوان نمونۀ ارزشیابي از شایستگي داده شده است. اگر بخواهید فرایند کار را 

جزئي تر مورد ارزشیابي قرار دهید مي توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص هاي دیگري را هنگام ارزشیابي مدنظر دارید مي توانید به بخش شاخص هاي کار  در این جدول اضافه نمایید.
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پودمان چهارم : جلسة  بیست و ششم     

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

از یکی  استفاده  )با  لول  با سازوکار  بافت فرش 
از انواع نقشه، گره متقارن یا نامتقارن، پود دهی، 
شیرازه پیچی، پیش کشی، قیچی کاری و کنترل(

دار قالی بافی آموزشی )چله کشی و کوجی بندی 
شده و آمادۀ بافت( ـ میز ـ صندلی ـ دفه ـ قالب    ـ 
پودکش ـ قیچی ـ متر یا خط کش ـ آچار ـ نخ و 

نقشهـ  انواع پودـ   نور مناسب

  ابزار کمک آموزشی:

ندارد.

  اهداف توانمندسازی:

 نقشه خوانی
 اجرای گره متقارن یا نامتقارن

 شیرازه پیچی
 پود دهی )ضخیم و نازک(

 پیش کشی
 قیچی کاری

 کنترل عرض و طول قالی

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمایش عملی
توضیح و تشریح
پرسش و پاسخ

تمرین و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش
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ارزشیابی     

نوع 
خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هاشایستگي

و 
ي 
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ي،
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ير 
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اي
ي ه

تگ
س

شای
طي
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ت م

س
 زی

ت
ها
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اش
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ب

     مسئولیت پذیری

   بهداشت کار و ایمنی 

    

    

    

ني
ي ف

ها
ي 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

     نقشه خوانی

    اجرای گره متقارن یا نامتقارن

    شیرازه پیچی

نشاندن پود زیر )ضخیم(

نشاندن پود رو )نازک(

پیش کشی و دفه کوبی

     قیچی کاری

    کنترل عرض و طول قالی

کار
ي 

ها
ص 

اخ
ش

نقشه خوانی درست و اجرای گره مطابق با آن، به صورت صحیح و بدون 
حرکات اضافۀ سر، گردن و دست ها، با رعایت اصول ایمنی در زمان قابل قبول

    

    شیرازه پیچی طرفین قالی با کشش و کیفیت مناسب

    نشاندن پود ضخیم با کشش یکنواخت

     نشاندن پود نازک با کشش یکنواخت

 پیش کشی،  قیچی کاری و دفه کوبی به میزان الزم و درست، بدون به 
هم ریختن ظاهر و وضعیت صحیح گره ها

    

    کنترل عرض و طول قالی با محاسبۀ دقیق متناسب با رج شمار

تذکر
1ـ هنرآموزگرامي این برگۀ ارزشیابي به عنوان نمونۀ ارزشیابي از شایستگي داده شده است. اگر بخواهید فرایند کار را 

جزئي تر مورد ارزشیابي قرار دهید مي توانید آنها را به بخش فرایند کار اضافه کنید.
2ـ چنانچه شاخص هاي دیگري را هنگام ارزشیابي مدنظر دارید مي توانید به بخش شاخص هاي کار  در این جدول اضافه نمایید.
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نوبت اول:تاریخ ارزشيابي:شماره ملینام و نام خانوادگي

کمک تكنسينحرفه:73180192کد حرفه 
 کارگاه فرش بافي

استاندارد عملكرد کار: L2سطح صالحیت 
روی  از  نامتقارن،  یا  متقارن  گرۀ  با  قالی  بافت 
یکی از انواع نقشه و کنترل هر رج قبل از شیرازه 
و  پیش کشی  رو،  و  زیر  پود  دادن  عبور  پیچی، 

قیچی کاری

تجهيزوظیفه: 06کد وظیفه 
 کارگاه فرش بافي

گروه کاری

آگاهیسطح شایستگی بافت قالیکار:0609کد کار

1   شرایط انجام کار :
انواع نقشه با استفاده از گره متقارن یا نامتقارن و شیرازه پیچی، پودکشی، پیش کشی،  بافت قالی از روی یکی از 

قیچی کاری و کنترل نهایی هر رج

2   شاخص های اصلی استاندارد عملكرد کار: 
و  پیش کشی  ـ  پودکشی  و  پیچی  شیرازه  ـ  دست  یا  قالب  با  به صورت صحیح  گره  اجرای  ـ  نقشه خوانی صحیح 

قیچی کاری ـ  کنترل عرض و طول فرش به طور مداوم

3   نمونه و نقشه کار:
نقشه خوانی انواع نقشه های قالی                                      بافت گره به صورت متقارن و نامتقارن

اجرای یکی از انواع شیرازه                                            پود دهی قالی با استفاده از دو پود ضخیم و نازک
پیش کشی                                                               قیچی کاری

کنترل عرض و طول رج های بافته شده به طور مداوم

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

5   ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام کار:
دار قالی بافی آموزشی ـ میز ـ صندلی ـ دفه ـ قالب یا چاقو ـ پودکش ـ قیچی ـ لوازم کوجی بندی ـ متر یا خط کش   ـ 

مداد رنگی یا مداد شمعی ـ آچار ـ نخ و نقشه ـ انواع پود ـ نور مناسب

6   تكاليف کاری مرتبط در گروه کاری:
نقطه زنی فرش )0205( ـ بافت گلیم ساده )0601( 

نمون برگ 8  ـ 1ـ تحليل استاندارد عملكرد کار

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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مراحل کارردیف
 شرایط عملكرد

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

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

نقشه خوانی1

1ـ کارگاه
2ـ 10دقیقه

3ـ انواع نقشه قالی
نقشه خوانی انواع نقشه 

قالی

3نقشه خوانی انواع نقشۀ قالی

نقشه خوانی از روی نقشۀ شطرنجی 
2و عددی

1اشتباه در نقشه خوانی

اجرای گره قالی2

1ـ کارگاه
2ـ 30 دقیقه

3ـ  دار چل کشی شده
4ـ  نخ و نقشه

5ـ  قالب یا چاقو

بافت گره قالی به صورت 
متقارن یا نامتقارن

اجرای هر دو گره متقارن و نامتقارن با 
3استفاده از قالب

اجرای گره متقارن و نامتقارن 
2به صورت صحیح

اجرای گره متقارن و نامتقارن 
1به صورت اشتباه

شیرازه پیچی3

1ـ کارگاه
2ـ  10دقیقه

)بافت  بافی  قالی  3ـ  دار 
یک رج(

4ـ نخ شیرازه یا پود ضخیم

بافت یکی از انواع شیرازه

3شیرازه پیچی قالی به صورت بسیار دقیق

2شیرازه پیچی قالی به صورت دقیق

1شیرازه پیچی قالی به صورت نامرتب

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

نمون برگ 9ـ 1 ـ ارزشيابي کار

نوبت اول:تاریخ ارزشيابي:شماره ملینام و نام خانوادگي

کمک تكنسينحرفه:73180192کد حرفه 
 کارگاه فرش بافي

L2سطح صالحیت 
استاندارد عملكرد کار: 

روی  از  نامتقارن،  یا  متقارن  گرۀ  با  قالی  بافت 
یکی از انواع نقشه و کنترل هر رج قبل از شیرازه 
و  پیش کشی  رو،  و  زیر  پود  دادن  عبور  پیچی، 

قیچی کاری

تجهيزوظیفه: 06کد وظیفه 
 کارگاه فرش بافي

گروه کاری

آگاهیسطح شایستگی بافت قالیکار:0609کد کار
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پودکشی4

1ـ  کارگاه
2ـ  15 دقیقه

)بافت  بافی  قالی  دار  3ـ 
یک رج(

نازک  و  ضخیم  پود  4ـ 
مناسب

5  ـ پودکش و دفه

نشاندن پود ضخیم 
و نازک

3پوددهی قالی به صورت بسیار دقیق

2پوددهی قالی به صورت یکنواخت

1پوددهی قالی به صورت نایکنواخت

پیش کشی و قیچی کاری5

1ـ کارگاه
2ـ 10 دقیقه

بافی)بافت  قالی  دار  3ـ 
یک رج(

4ـ قیچی

اجرای پیش کشی و 
قیچی کاری

3اجرای پیش کشی و قیچی کاری

2اجرای پیش کشی

1عدم اجرای پیش کشی

کنترل مداوم عرض و6
 طول قالی

1ـ کالس
2ـ  10 دقیقه

بافی)بافت  قالی  دار  3ـ 
یک رج(
4ـ متر

کنترل مداوم عرض و 
طول قالی

3کنترل عرض و طول قالی به طور مداوم

2کنترل عرض و طول قالی

1عدم کنترل عرض و طول قالی

شایستگی های 
غیر فنی ، 

ایمنی، بهداشت، 
توجهات 

زیست محیطی و 
نگرش

 مسئولیت پذیری
بهداشت کار و 

ایمنی

  ارزشیابي کار )شایستگی انجام کار(                                                                                                                           بلی
 خیر                                                                                                                                                                    

معیار شایستگی انجام کار  :
کسب حداقل نمره 2 از مراحل  1 و2 و  4 و 6

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


