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پودمان پنجم : جلسة  بیست و هفتم       

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

بررسی ضرورت 
پايین كشي و شیوه های 

مرسوم و تهیۀ لوازم 
مورد نیاز

چند دار قالی بافی كامل كه يک تخته فرش تا اندازه مناسب جهت انجام 
بر  و تخته  و میخ  به روش های چرخشی، پیچشی، دوخت  پايین كشی 
روی آن باشد، متر فلزی جمع شو )5متری(ـ آچار فرانسه ـ آچار فرش 
)از جنس میلگرد صاف و بدون عاج نمره 14 يا 16( میخ فلزی )با قطر2 
میلی متر و طول 3/5سانتی متر ـ چکش 500گرم ـ انبر دست نمره 8   ـ 
مفتول نمره 2/5ـ روزنامه و يا كاغذ باطله ـ چوب پايین كشی، الستیک 

پايین كشی ـ سوزن جوال دوزـ نخ چله پنبه ای ـ قیچی ـ چاقو

  ابزار کمک آموزشی:

بازديد.

  اهداف توانمندسازی:

 بررسی ضرورت پايین كشي و شیوه های مرسوم آن
 تهیۀ لوازم مورد نیاز برای پايین كشی به روش های مختلف

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمايش عملی
توضیح و تشريح
پرسش و پاسخ

تمرين و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش

پایین کشی فرش واحد 
یادگیری 1

پودمان 5
پایین کشی فرش 
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دانش افزایي     

برش مقطعی از زیر دار
برش مقطعی طول قسمت 

بافته شده فرش

 برش مقطعی چوب 
 برش مقطعی سردارتيره )گرد(

نمایش ارتباط قطر سردار 
قالی بافی با زمان انجام 

پایين کشی

پرسش اندازۀ قطر سردار در تشخیص زمان اجرای  فکر كنید و بیان نمايید چگونه 
است. اثرگذار  پايین كشی 

اندازه  با  قطر سردار  اندازه  مشاهده مي شود،  باال  تصوير  در  كه  همان طوری 
زاويه چله ها در فاصله بین سردار تا چوب كوجی نسبت مستقیم دارد. يعنی 
هر چه قطر سردار بیشتر باشد اندازۀ زاويه بیشتر است و بالعکس. با مشاهده 
باشد  اين زاويه بیشتر  اندازه  اين نکته پی برد كه هرچه  به  دقیق تر مي توان 
جابه جايی چوب كوجی به باال سخت تر خواهد شد و پايین كشی بايد در زمان 

زودتری انجام گیرد.
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ارزشیابی   

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

    تحلیل ضرورت پايین كشی

    دسته بندی انواع روش های پايین كشی

    تهیۀ لوازم مورد نیاز برای پايین كشی به روش های مختلف
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ص 

اخ
ش

    تعیین درست زمان پايین كشی در روش های مختلف

    تحلیل اثرات ناشی از پايین كشی نادرست بر فرش

    محاسبۀ دقیق مقدار پايین كشی

    تهیۀ لوازم پايین كشی متناسب با نوع چله كشی

     

     

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي اين برگۀ ارزشیابي به عنوان نمونۀ ارزشیابي از شايستگي داده شده است. اگر بخواهید فرايند كار را جزئي تر مورد 

ارزشیابي قرار دهید مي توانید آنها را به بخش فرايند كار اضافه كنید.
2ـ چنانچه شاخص هاي ديگري را هنگام ارزشیابي مدنظر داريد مي توانید به بخش شاخص هاي كار  در اين جدول اضافه نمايید.



121

پودمان پنجم: جلسة بیست و هشتم     

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

 اجرای پايین كشی به روش
چرخشی و پیچشی

تا  فرش  تخته  يک  كه  كامل  قالی بافی  دار 
اندازه مناسب جهت انجام پايین كشی به روش 
چرخشی بر روی آن باشد، دار قالی بافی كامل 
كه يک تخته فرش تا اندازه مناسب جهت انجام 
پايین كشی به روش چرخشی بر روی آن باشد، 
ـ  فرانسه  آچار  )5  متری(ـ  شو  فلزی جمع  متر 
آچار فرش )از جنس میلگرد صاف و بدون عاج 

نمره 14 يا 16( ـ قیچی ـ چاقو

  ابزار کمک آموزشی:

ندارد.

  اهداف توانمندسازی:

 تعیین زمان اجرای پايین كشی به روش چرخشی يا پیچشی
 شل كردن پیچ های تنظیم

 بريدن سرنخ های متصل به زير دار يا سردار درصورت لزوم
 هدايت مقدار فرش بافته شده به پشت دار

 كنترل و سفت كردن پیچ های تنظیم

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمايش عملی
توضیح و تشريح
پرسش و پاسخ

تمرين و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش

دانش افزایي   

در كتاب درسی پايین كشی پیچشی در انتهای پودمان آورده شده است. اما 
روش  با  همراه  را  آن  مي توانید  چرخشی  روش  با  آن  مشابهت های  به دلیل 

چرخشی در اين جلسه اجرا كنید.
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ارزشیابی   

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

     تعیین زمان اجرای پايین كشی

    شل كردن پیچ های تنظیم

    بريدن نخ های متصل به زيردار يا سردار

اندازه گیری و محاسبه و هدايت مقدار فرش بافت شده برای پايین كشی 

كنترل نهايی و سفت كردن پیچ های تنظیم
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    تعیین درست زمان اجرای پايین كشی

    شل كردن پیچ های تنظیم با رعايت نکات فنی و ايمنی

بريدن نخ های متصل به زيردار يا سردار در صورت لزوم با رعايت نکات ايمنی 
و آسیب نزدن به فرش

    

اندازه گیری دقیق و هدايت مقدار فرش بافت شده برای پايین كشی به پشت 
دار با رعايت نکات فنی و ايمنی 

    

ايمنی  و  نکات فنی  با رعايت  تنظیم  پیچ های  نهايی و سفت كردن  كنترل 
به مقدار الزم

    

    

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي اين برگۀ ارزشیابي به عنوان نمونۀ ارزشیابي از شايستگي داده شده است. اگر بخواهید فرايند كار را جزئي تر مورد 

ارزشیابي قرار دهید مي توانیدآنها را به بخش فرايند كار اضافه كنید.
2ـ چنانچه شاخص هاي ديگري را هنگام ارزشیابي مدنظر داريد مي توانید به بخش شاخص هاي كار  در اين جدول اضافه نمايید.
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پودمان پنجم: جلسة بیست و نهم     

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

اجرای پايین كشی به روش دوخت

دار قالی بافی كامل كه يک تخته فرش تا اندازه 
مناسب جهت انجام پايین كشی برروی آن باشد، 
ـ  فرانسه  آچار  )5  متری(ـ  شو  فلزی جمع  متر 
آچار فرش )از جنس میلگرد صاف و بدون عاج 
نمره 14 يا 16( ـ میخ فلزی )با قطر2 میلی متر 
ـ  چکش500گرم  3/5سانتی متر(ـ  طول  و 
سوزن  ـ   2/5 نمره  مفتول  8   ـ  نمره  انبردست 

جوال دوزـ نخ چله پنبه ای ـ قیچی ـ چاقو

  ابزار کمک آموزشی:

ندارد.

  اهداف توانمندسازی:

 تعیین زمان اجرای پايین كشی
 شل كردن پیچ های تنظیم

 باز كردن دسته های چلۀ گره خورده برروی سردار
 اندازه گیری دقیق و هدايت مقدار فرش بافت شده برای پايین كشی به پشت دار

 ثابت كردن فرش بر روی زيردار به روش دوخت
 گره زنی دسته های چله بر روی سردار

 كنترل نهايی و سفت كردن پیچ های تنظیم

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمايش عملی
توضیح و تشريح
پرسش و پاسخ

تمرين و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش
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دانش افزایي  

همان طوری كه در باال نیز اشاره شد، اندازۀ دقیق میزان پايین كشی با استفاده 
از متر فلزی و در سه نقطۀ چپ، راست و وسط قالی مشخص مي شود. نقطۀ 
شروع اندازه گیری در سه طرف قالی، قسمت ابتدايی شروع بافت قالی است. 

چرا؟
به منظور انجام صحیح پايین كشی، بايد ثابت نمودن قسمت بافته شده به زير 
دار با ظرافت و دقت زيادی انجام شود. به اين منظور برای انجام اينکار الزم 
با متر  اندازه موردنظر در سه نقطه چپ، راست و قسمت میانی فرش  است 
با اين عمل سطح كار صاف و  فلزی مشخص شود و به زيردار دوخته شود. 
گونه يکنواخت خواهد بود و درصورت وجود عیوبی مانند باال يا پايین بودن 
قسمتی از سطح يا لبه های فرش، بافنده مي تواند نسبت به اصالح آن در ادامه 

بافت فرش اقدام نمايد.

پرسش

گفته مي شود تمامي گره های سردار در هر دو مرحلۀ چله كشی و پايین كشی 
توسط يک نفر و در يک زمان انجام گیرد. چرا؟

نفر  توسط يک  بهتر است  پايین كشی  و  از مراحل چله ريزی  انجام هر كدام 
انجام گیرد. به عنوان مثال گره زنی چله ها در قسمت باالی سردار توسط دو 
نفر انجام شود ممکن است باعث نايکنواختی كشش چله ها گردد. چون میزان 
است  بهتر  حتی  است.  متفاوت  مختلف  افراد  توسط  چله ها  كشش  نیروی 
عملیات كشش و گره زنی چله ها در يک زمان انجام شود، چون میزان نیرو و 

انرژی افراد ممکن است در زمان های مختلف روز متفاوت باشد.
پايین كشی در دارهايی كه برروی آنها چله كشی فارسی به صورت چله دوانی 
اجرا  روی سردار(  بر  زدن  گره  و  زيردار  به  ابتدای چله  )دوخت  و چله ريزی 

تقسیم بندی كرد؛  به سه بخش  را مي توان  مي شود 
1 شل كردن دسته های چله بر روی سردار

2 هدايت مقدار الزم از قالی بافته شده به پشت دار و تثبیت آن بر روی زيردار، 

به روش دلخواه و مرسوم
3 گره زدن مجدد دسته های چله بر روی سردار 

پرسش
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در   3 و   1 مورد  يعنی  پايین كشی  پايانی  و  اولیه  مراحل  مي شود  يادآوری 
تقسیم بندی باال، در روش های مختلف يکسان است و تفاوت در مرحلۀ دوم 
يعنی ثبیت قالی بر روی زير دار است كه روش دوخت و روش میخ و تخته 

در كتاب درسی آمده است.
در فرش های كم عرض، مي توان از پارچه كرباسی كه از قبل آماده مي شود 
قالی های 9  )مثاًل  است  زياد  آنها  فرش هايی كه عرض  در  اما  كرد،  استفاده 
متری( بهتر است از طناب متصل به پارچۀ قطور دوخت خورده استفاده كرد. 
در تصاوير زير پارچه كرباسی، طناب متصل به پارچۀ قطور دوخت خورده را 

مي كنید.   مشاهده 

نحوۀ قرار گيری زیردار در پارچۀ کرباسی

نحوۀ اتصال طناب متصل به پارچۀ قطور دوخت خورده به زیر دار
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ارزشیابی   

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي

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 پذيری

   بهداشت كار و ايمنی 
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خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

     تعیین زمان اجرای پايین كشی

    شل كردن پیچ های تنظیم

    باز كردن دسته های چلۀ گره خورده بر  روی سردار

اندازه گیری دقیق و هدايت مقدار فرش بافت شده برای پايین كشی به 
پشت دار و ثابت كردن بر روی زيردار به روش دوخت

گره زنی دسته های چله بر روی سردار

كنترل نهايی و سفت كردن پیچ های تنظیم
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    تعیین درست زمان اجرای پايین كشی

    شل كردن پیچ های تنظیم با رعايت نکات فنی و ايمنی

    باز كردن دسته های چلۀ گره خورده بر روی سردار با رعايت نکات ايمنی

اندازه گیری دقیق و هدايت مقدار فرش بافت شده برای پايین كشی به پشت 
دار و ثابت كردن  بر روی زيردار به روش دوخت با رعايت نکات فنی و ايمنی 

بدون آسیب زدن به فرش
    

     گره زنی دسته های چله بر روی سردار با كشش يکسان و در محل مناسب

كنترل نهايی و سفت كردن پیچ های تنظیم با رعايت نکات فنی و ايمنی 
    به مقدار الزم

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي اين برگۀ ارزشیابي به عنوان نمونۀ ارزشیابي از شايستگي داده شده است. اگر بخواهید فرايند كار را جزئي تر مورد 

ارزشیابي قرار دهید مي توانید آنها را به بخش فرايند كار اضافه كنید.
2ـ چنانچه شاخص هاي ديگري را هنگام ارزشیابي مدنظر داريد مي توانید به بخش شاخص هاي كار  در اين جدول اضافه نمايید.
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پودمان پنجم: جلسة سی ام     

ابزار و تجهيزات مورد نيازعناوین درس

اجرای پايین كشی به روش میخ و تخته

تا  فرش  تخته  يک  كه  كامل  بافی  قالی  دار 
روی  بر  پايین كشی  انجام  مناسب جهت  اندازه 
آن باشد، متر فلزی جمع شو )5متری( ـ آچار 
صاف  میلگرد  جنس  )از  فرش  آچار  ـ  فرانسه 
)با  فلزی  میخ  ـ  يا 16(  نمره 14  عاج  بدون  و 
قطر2 میلی متر و طول 3/5سانتی متر(ـ چکش 
500گرمـ  انبر  دست نمره 8ـ مفتول نمره 2/5   ـ 
پايین كشی،   تختۀ  ـ  باطله  كاغذ  يا  و  روزنامه 
الستیک پايین كشی ـ سوزن جوال دوزـ نخ چله 

پنبه ای ـ قیچی ـ چاقو

  ابزار کمک آموزشی:

ندارد.

  اهداف توانمندسازی:

 تعیین زمان اجرای پايین كشی
 شل كردن پیچ های تنظیم

 باز كردن دسته های چلۀ گره خورده بر روی سردار
 اندازه گیری دقیق و هدايت مقدار فرش بافت شده برای پايین كشی به پشت دار

 ثابت كردن فرش بر روی زيردار به روش میخ و تخته
 گره زنی دسته های چله بر روی سردار

 كنترل نهايی و سفت كردن پیچ های تنظیم

فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

هنرجوهنرآموز

نمايش عملی
توضیح و تشريح
پرسش و پاسخ

تمرين و ممارست
دقت و توجه

پاسخ و پرسش
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دانش افزایي  
 

برای سهولت كار پايین كشی به روش میخ و تخته، مي توان زير دار را به نحوی 
طراحی كرد كه چوب پايین كشی درون آن تعبیه شده باشد. در اين صورت 
مرحله اتصال چوب پايین كشی به زير در هنگام پايین كشی حذف خواهد شد. 

چوب تعبيه شده در زیردار

نکته
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ارزشیابی   

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي هانوع شایستگي

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 پذيری

    بهداشت كار و ايمنی

    

    

    

ني
ي ف

ها
ي 

تگ
س

شای

کار
د 

این
فر

خود ارزیابي هنرجو321عناوین شایستگي ها

     تعیین زمان اجرای پايین كشی

    شل كردن پیچ های تنظیم

    باز كردن دسته های چلۀ گره خورده بر  روی سردار

اندازه گیری دقیق و هدايت مقدار فرش بافت شده برای پايین كشی به 
پشت دار و ثابت كردن  بر روی زيردار به روش میخ و تخته

گره زنی دسته های چله بر روی سردار

كنترل نهايی و سفت كردن پیچ های تنظیم

     

     
کار

ي 
ها

ص 
اخ

ش

    تعیین درست زمان اجرای پايین كشی

    شل كردن پیچ های تنظیم با رعايت نکات فنی و ايمنی

    باز كردن دسته های چلۀ گره خورده بر روی سردار با رعايت نکات ايمنی

اندازه گیری دقیق و هدايت مقدار فرش بافت شده برای پايین كشی به پشت 
دار و ثابت كردن  بر روی زيردار به روش دوخت با رعايت نکات فنی و ايمنی 

بدون آسیب زدن به فرش
    

     گره زنی دسته های چله بر روی سردار با كشش يکسان و در محل مناسب

كنترل نهايی و سفت كردن پیچ های تنظیم با رعايت نکات فنی و ايمنی 
    به مقدار الزم

تذکر
1ـ هنرآموز گرامي اين برگۀ ارزشیابي به عنوان نمونۀ ارزشیابي از شايستگي داده شده است. اگر بخواهید فرايند كار را جزئي تر مورد 

ارزشیابي قرار دهید مي توانید آنها را به بخش فرايند كار اضافه كنید.
2ـ چنانچه شاخص هاي ديگري را هنگام ارزشیابي مدنظر داريد مي توانید به بخش شاخص هاي كار  در اين جدول اضافه نمايید.
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نوبت اول:تاریخ ارزشيابي:شماره ملینام و نام خانوادگي

کمک تکنسينحرفه:73180192كد حرفه 
 کارگاه فرش بافي

L2سطح صالحیت 
استاندارد عملکرد کار: 

تعیین زمان پايین كشی با توجه به نوع چله كشی 
با كیفیت مطلوب،  انتخاب شیوه و اجرای آن  و 

بدون آسیب رساندن به فرش در زمان الزم
تجهيزوظیفه: 05كد وظیفه 

 کارگاه فرش بافي
گروه كاری

آگاهیسطح شايستگیپايین كشی فرشكار:0507كد كار

1  شرایط انجام کار : كارگاه متناسب با اصول بهداشتی در ابعاد50 مترمربع 

2  شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: 
ـ بررسی ضرورت پايین كشی و روش های متداول                   ـ اجرای پايین كشی چرخشی

ـ آشنايی پايین كشی به روش پیچشی                                 ـ اجرای پايین كشی به روش دوخت
ـ اجرای پايین كشی به روش میخ و تخته

3  نمونه و نقشه کار:
شل كردن پیچ های تنظیم، پايین كشی به روش چرخشی و پیچشی، كنترل و سفت كردن پیچ های تنظیم، شل  كردن 
پیچ های تنظیم، باز كردن دسته های چلۀ گره خورده بر روی سردار، هدايت مقدار قالی بافته شده برای پايین كشی 
و ثابت كردن به روش دوخت، سفت كردن پیچ های تنظیم، شل كردن پیچ های تنظیم، باز كردن دسته های چلۀ 
گره خورده بر روی سردار، هدايت مقدار قالی بافته شده برای پايین كشی و ثابت كردن به روش میخ و تخته، سفت 

كردن پیچ های تنظیم

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

٥  ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام کار:
به ازای هر 4 هنرجو يک دار قالی بافی آموزشی كه يک تخته قالی تا اندازه مناسب جهت اجرای پايین كشی بر روی 
آن باشد، متر فلزی جمع شو)5متری(، آچار فرانسه، آچار فرش )از جنس میلگرد صاف و بدون عاج نمره 14 يا 16( 
میخ فلزی )با قطر2 میلیمتر و طول 3/5سانتی متر(، چکش 500گرمی، انبر دست نمره 8، مفتول نمره 2/5 ، روزنامه 

و يا كاغذ باطله، الستیک پائین كشی، سوزن جوال دوز، نخ چله پنبه ای، قیچی، چاقو

6  تکاليف کاری مرتبط در گروه کاری: انتقال چله بر دار )0503( ـ انتقال چله بر دستگاه )0504(

نمون برگ 8  ـ 1ـ تحليل استاندارد عملکرد کار

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر تألیف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش
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مرا حل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

1
بررسی ضرورت پايین كشي و 
روش های مرسوم و تهیه مواد 

اولیه و ابزارآالت الزم

1ـ كارگاه
2ـ 10 دقیقه

3ـ  ابزار و تجهیزات الزم 
برای پايین كشی

بررسی انواع روش های 
پايین كشی و تعیین 
زمان مناسب برای 

پايین كشی

و  پايین كشی  روش های  انواع  بررسی 
3انتخاب زمان مناسب برای پايین كشی

2انتخاب زمان مناسب برای پايین كشی

1انتخاب زمان اشتباه برای پايین كشی

اجرای پايین كشی چرخشی2

1ـ كارگاه
2ـ   30 دقیقه

آماده  بافی  قالی  دار  3ـ 
برای پايین كشی چرخشی 

4ـ آچار
5ـ متر

اجرای پايین كشی به 
روش چرخشی

صورت  به  چرخشی  پايین كشی  اجرای 
3بسیار دقیق

2اجرای پايین كشی چرخشی

اجرای پايین كشی چرخشی به صورت 
1اشتباه

اجرای پايین كشی پیچشی3

1ـ كارگاه
2ـ   30 دقیقه

آماده  بافی  قالی  دار  3ـ 
برای پايین كشی چرخشی 

4ـ آچار
5ـ متر

تشريح مراحل 
پايین كشی پیچشی و 

مزايا و معايب آن

و  پیچشی  پايین كشی  مراحل  تحلیل 
3بیان مزايا و معايب آن و تحقیق

و  پیچشی  پايین كشی  مراحل  تحلیل 
2بیان مزايا و معايب آن

1تحلیل اشتباه مراحل پايین كشی پیچشی

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر تألیف 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 صالحیت 
استاندارد عملکرد کار: 

تعیین زمان پايین كشی با توجه به نوع چله كشی 
با كیفیت مطلوب،  انتخاب شیوه و اجرای آن  و 

بدون آسیب رساندن به فرش در زمان الزم
تجهيزوظیفه: 05كد وظیفه 

 کارگاه فرش بافي
گروه 

ارزشیابی كاری

آگاهیسطح شايستگیپايین كشی فرشكار:0507كد كار



132

روش 4 به  پايین كشی  اجرای 
دوخت

1ـ كارگاه
2ـ 30 دقیقه

3ـ  دار قالی بافی آماده 
برای پايین كشی به روش 

دوخت
4ـ  آچار 

5ـ  متر
6ـ  نخ پنبه ای

7ـ  سوزن

اجرای پايین كشی به  روش 
دوخت

اجرای پايین كشی به روش دوخت به 
3صورت دقیق

2اجرای پايین كشی به روش دوخت

اجرای پايین كشی به روش دوخت به 
1صورت اشتباه

روش 5 به  پايین كشی  اجرای 
میخ و تخته

1ـ كارگاه
2ـ 30 دقیقه 

بافی آماده  دار قالی  3ـ  
برای پايین كشی به روش 

میخ و تخته
4ـ آچار
5ـ متر

الستیک  و  تخته  6   ـ 
پايین كشی

7ـ میخ 
8ـ  چکش

به  پايین كشی  اجرای 
روش میخ و تخته

و  میخ  روش  به  پايین كشی  اجرای 
3تخته به صورت دقیق

و  میخ  روش  به  پايین كشی  اجرای 
2تخته

و  میخ  روش  به  پايین كشی  اجرای 
1تخته به صورت اشتباه

6

3

2

1

شايستگی های غیرفنی ، ايمنی، 
بهداشت، توجهات زيست محیطی 

و نگرش
 مسئولیت پذيری

 بهداشت كار و ايمنی

ارزشیابي كار )شايستگی انجام كار(
   بلی

   خیر

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

  كسب حداقل نمره 2 از بخش شايستگی های غیر فنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی و نگرش 
كسب حداقل میانگین 2 از مراحل كار
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منابع 

1  نیازسنجی شغلی رشته صنايع دستی، دفتر تألیف كتب درسی فنی و حرفه ای و كاردانش 
1393

2  استاندارد شايستگی حرفه، رشته صنايع دستی، دفتر تألیف كتب درسی فنی و حرفه ای 
و كاردانش 1393

و  حرفه ای  و  فنی  درسی  كتب  تألیف  دفتر  دستی،  صنايع  رشته  ارزشیابی  استاندارد    3
كاردانش 1393

و  فنی  درسی  كتب  تألیف  دفتر  فرش،  ـ  دستی  صنايع  رشته  درسی  برنامه  راهنمای    4
حرفه ای و كاردانش 1394

٥  راهنمای برنامه درسی )درس نصب دار، چله ريزی و بافت قالی( دفتر تألیف كتب درسی 
فنی و حرفه ای و كاردانش 1396 

6  كتاب درسی نصب دار، چله ريزی و بافت قالی، آموزش و پرورش 1397
٧  كتاب همراه هنرجو رشته صنايع دستی ـ فرش، آموزش و پرورش، 1397

8  شیوه نامه نحوه ارزشیابی دروس شايستگی های فنی و غیرفنی شاخه های فنی و حرفه ای 
و كاردانش شماره 211482/400 مورخ 95/11/30








