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اين سند آموزشي به 
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 )ویژه تفاهم نامه( فرش بافنام شغل : 

   استاندارد خالصه 

 تعریف مفاهيم سطوح یادگيري

 به مفهوم قدرت انجام كار :توانایي/ به مفهوم مباني مطالب نظري:  اصول/ به مفهوم داشتن اطالعات كامل شناسایي:/به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي :آشنایي

 : شغل مشخصات عمومي

مواد اوليه ‘ دار و ابزار ‘ كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم با فرش  2رجه فرش باف د

‘ گره ‘ شيرازه ‘ بافت فرش ) گليم ابتدا و انتها‘ مصرفي و نقشه آن آشنا بوده و توانايي نصب چله بر روي دار 

 .شته باشد رفع معايب حين بافت و جدا سازي فرش از دار را دا‘ پودكشي( پايين كشي 

 :  ورودي ویژگي هاي كارآموز

 سال سابقه كار  3پنجم ابتدايي يا بي سواد با ميزان تحصيالت : حداقل 

 سالمت كامل جسماني و رواني  :  توانایي جسميحداقل 

 ندارد : مهارت هاي پيش نياز این استاندارد

  :  موزشيآدوره  طول

 ساعت  054    :                   آموزش   دوره  طول

 ساعت   40     :                 ـ زمان آموزش نظري

 ساعت  044    :                 ـ زمان آموزش عملي

 ساعت     -     :    كارآموزي در محيط كارـ زمان 

  ساعت     -    :                    پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت      -    :       زمان سنجش مهارت         ـ

 ارزشيابي )به درصد(بودجه بندي 

 %  45:  كتبي -

  % 45:  عملي -

 ٪04اخالق حرفه اي : 

  : ویژگيهاي نيروي آموزشي

 فرش يا صنايع دستي با گرايش بافت نس ليسا حداقل سطح تحصيالت :
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 ) ویژه تفاهم نامه ( فرش باف نام شغل: 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

 توانايي شناخت مواد اوليه ) متناسب با توليدات منطقه(  1

 توانايي شناخت دار و ابزار   2

 توانايي شناخت انواع طرح فرش   3

 توانايي چله كشي و چله دواني  4

 توانايي بستن كوجي  5

 بافت گليم در ابتدا و يا انتهاي فرشتوانايي   6

 توانايي بافت فرش  7

 توانايي شيرازه زدن   8

 توانايي نقشه خواني و اصالح نواقص   9

 توانايي پايين كشي و جداسازي فرش از دار  11

 توانايي شناخت و رفع معايب فرش در حين بافت   11
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 ) ویژه تفاهم نامه ( فرش باف:  شغل ام ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

 01 01 4 توانايي شناخت مواد اوليه ) متناسب با توليدات منطقه( 1

    آشنايي با مواد اوليه مصرفي 1-1

    الياف طبيعي  - 

    پشم ) كرك(  - 

    پنبه  - 

    ابريشم  - 

    الياف مصنوعي - 

    آشنايي با روش تشخيص الياف مصنوعي از طبيعي به طريق سوزاندن  2-1

    آشنايي با خصوصيات فيزيكي پشم  3-1

    آشنايي با انواع تقسيم بندي پشم  4-1

    زنده مرده و طريق تشخيص آن  - 

    گرده شور و ناشور - 

    سفيد و الوان  - 

    جدا سازي بر اساس محل رويش )پشت گوسفند و ساير قسمتها( - 

    سورت بندي  - 

    آشنايي با انواع روش شستشوي پشم  5-1

    دستي  - 

    ماشيني - 
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 ) ویژه تفاهم نامه ( فرش بافام شغل :  ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

    آشنايي با انواع روش ريسيدن و خصوصيات هر يك  6-1

    آشنايي با واحد اندازه گيري ضخامت نخ پشمي ) متريك و تعداد ال( 7-1

    دست ريس  - 

    ماشيني  - 

پود زير ‘ چله‘ آشنايي با كاربرد و نحوه انتخاب نخ پشمي مناسب براي پرز  8-1

 و پود رو

   

    فيزيكي پنبهآشنايي با خصوصيات  9-1

    آشنايي با انواع روش ريسيدن پنبه 11-1

    تكس و ...(‘ آشنايي با واحد اندازه گيري ضخامت پنبه اي )نمره  11-1

    ميزان تاب - 

    جهت تاب  - 

    تعداد ال و دسته ها - 

    و چله پود رو‘ آشنايي با كاربرد و نحوه انتخاب نخ پنبه مناسب براي پود زير  12-1

    آشنايي با خصوصيات فيزيكي ابريشم 13-1

    آشنايي با انواع روش ريسيدن ابرشم  14-1

    آشنايي با واحد اندازه گيري ضخامت نخ ابريشمي )دنير( 15-1

    ميزان تاب  - 

    جهت تاب  - 

    تعداد ال و دسته ها  - 

    پود و چله ‘ اسب براي پرزآشنايي با كاربرد و انتخاب ابريشم من 16-1

    شناسايي اصول انتخاب مواد اوليه متناسب با ويژگيهاي فرش توليدي در منطقه 17-1

 17 14 3 توانايي شناخت دار و ابزار 2

    آشنايي با انواع دار از نظر فيزيك ساختماني و حركتي 1-2
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 ) ویژه تفاهم نامه ( فرش بافام شغل :  ن

 رنامه درسياهداف و ريزب

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

    زير دار متحرك  - 

    سردار متحرك  - 

    گردان  - 

    فندك دار  - 

    گردان فندك دار - 

    آشنايي با انواع دار از نظر جنس 2-2

آن چوبي و متعلقات -      

فلزي -      

    و نحوه رفع عيب ار آن  آشنايي با نحوه تشخيص سالمت دار 3-2

    آشنايي با انواع روشن نصب دار 4-2

    افقي  - 

    عمودي - 

    آشنايي با انواع ابزار بافت متداول در منطقه 5-2

    قالب فارسي(‘ ابزار گره زدن ) قالب آذري  - 

    پاكي و ...(‘ كاردك ‘ ابزار برش خامه پس از زدن گره ) قالب آذري - 

    ابزار پود كشي ) سيخ( - 

    كركيت و ...(‘ دفه آذري ‘ وك ابزار نشاندن پود ) س - 

    ابزار كمكي براي كوبيدن رج ) طناب پنبه اي خيس جهت تب كوب( - 

    آذري  و ...(‘ قيچي دار فارسي  - 

    همداني و ...(‘ شانه ) اره اي  - 

    متر و ...(‘ ابزار كنترل سالمت بافت ) پهنا  - 

    آشنايي با نحوه شناسايي و رفع عيب از ابزار بافت  6-2

    آشنايي با نيمكت و انواع آن از نظر استقرار 7-2
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 ) ویژه تفاهم نامه ( فرش بافام شغل :  ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

     آشنايي با كوجي و اجزاء آن 8-2

    آشنايي با هاف 9-2

    آشنايي با انواع زير و رو كردن چله ها 11-2

    با استفاده از چوب هاف ) مناطق آذري باف (  - 

    با استفاده از تركيب كوجي و هاف ) مناطق مركزي ( - 

    با استفاده از تركيب دو كوجي و دو كمان ) منطقه كرمان ( - 

    ركيب دو كوجي و دو زير سري مكانيكي ) منطقه يزد(با استفاده از ت - 

    شناسايي اصول شناخت دار و ابزار  11-2

 01 05 2 توانايي شناخت انواع طرح فرش 3

    آشنايي با انواع نقوش فرش از نظر فرم و حركت 1-3

    شكسته )هندسي( - 

    منحني )گردان( - 

    ظر نحوه اجراآشنايي با انواع طرح فرش از ن 2-3

    سراسري  - 

 - 
2

    ( طولي و عرضي ) 1

 - 
4
1    

    واگيره 

    آشنايي با نحوه محاسبه و اصالح تعداد چله ها براساس طرح 3-3

‘ قاابي )ياا خشاتي(   ‘ آشنايي با انواع طرح فرش از نظر فرم ) لچك و ترنج  4-3

 آزاد و...(‘ تكراري ‘ بندي ‘ و سجاده اي( ‘ ) افشانة محرابي‘ رمات مح

   

    هاي شماره گذاري شده و نحوه استفاده از آن ه آشنايي با طرح و نقش 5-3

    شناسايي اصول شناخت انواع طرح فرش  6-3
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 ) ویژه تفاهم نامه ( فرش بافام شغل :  ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

 48 45 3 توانايي چله كشي و چله دواني 4

    آشنايي با انواع روش چله كشي  1-4

    آذري ) بر روي دارهاي سردار متحرك و فندك دار( - 

     زير دار متحرك و فندك دار (‘ ) بر روي دارهاي سردار متحرك همداني  - 

    زير دار متحرك و فندك دار(‘ سردار متحرك ) بر روي دارهاي عشايري  - 

    آشنايي با نحوه چله دواني و بستن نخ هاي نزله 2-4

    نصب چله دوانيده شده بر روي دار آشنايي با انواع روش 3-4

اراك ( بر روي دارهاي ‘ كاشان ‘ به روش مناطق مركزي ) مثل اصفهان  - 
 سردار متحرك

   

    دارهاي كرمان(كرماني ) بر روي  - 

فندك دار و ‘ زير دار متحرك ‘ تلفيقي ) بر روي دارهاي سردار متحرك  - 
 ( گردان فندك دار

   

    آشنايي با اصول تنظيم دار براي نصب چله بر روي آن  4-4

    آشنايي با اصول تعيين تعداد چله ها با توجه به نقشه 5-4

    (  بندي سر دار و زير دار به فواصل مساوي بندي ) تقسيم هآشنايي با اصول سي 6-4

    آشنايي با اصول پخش چله در سردار و زير دار متناسب با رج شمار 7-4

آشنايي با انواع روش مهار كردن چله ها در سر دار و زير دار در موارد ماورد   8-4
 نياز 

   

    استفاده از چوب شمشيرك  - 

    با چوب و موكت و ... پوشاندن سر دار و زير دار  - 

    استفاده از چسب چوب سريش و ...  - 

    شناسايي اصول تنظيم كشش چله ها 9-4

    روي دار  شناسايي اصول رفع عيب از چله ها پس از چله كشي و يا نصب بر 11-4

    شناسايي اصول چله كشي و چله دواني و نصب آنها بر روي دار 11-4
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 ) ویژه تفاهم نامه ( رش باففام شغل :  ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

 00 01 1 توانايي بستن كوجي )نيره( 5

    آشنايي با كاربرد كوجي و هر يك از اجزاء آن 1-5

    آشنايي با انتخاب نخ مناسب براي حلقه هاي پيوند 2-5

ارتفاع زير سري كاوجي و ميازان   ‘ طر چوب كوجي آشنايي با نحوه تعيين ق 3-5
 خالصي نخ هاي پيوند

   

    آشنايي با كاربرد و قطر مناسب نخ كمان روي كوجي 4-5

    آشنايي با تعيين ميزان پخش نخ هاي پيوند بر روي كوجي 5-5

    آشنايي با نحوه تعيين ميزان خالصي نخ هاي پيوند 6-5

    آشنايي با نحوه تعيين ميزان قطر زير سري هاي كوجي  7-5

    سب استقرار كوجي ) فاصله كوجي تا دم بافت(اآشنايي با نحوه تعيين محل من 8-5

    آشنايي با نحوه اصالح اتصاالت معيوب نخ هاي پيوند با چله ها 9-5

     آشنايي با نحوه بستن دو كوجي و متعلقات آن در كرمان و يزد 11-5

    شناسايي اصول بستن كوجي 11-5

 22 21 2 و يا انتهاي فرش توانايي بافت گليم در ابتدا 6

    قايقي و ...(‘ آشنايي با انواع زنجيره بافي ) متداخل  1-6

    آشنايي با انواع روش گليم بافي 2-6

    فارسي ) صرفًا با عبور پود زير يا چله از باالي ضربدري( - 

    ال  يك - 

    چند ال - 

    آذري ) با عبور پود زير از زير ضربدري و پود و از باالي ضربدري( - 

    ساده  - 

    صوف باف  - 
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 ) ویژه تفاهم نامه ( فرش باف:  ام شغل ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

    مليله ) دورنگ و چند رنگ( - 

    شناسايي اصول بافت گليم در ابتدا يا انتهاي فرش 3-6

 212 211 2 توانايي بافت فرش 7

    آشنايي با انواع گره متداول در منطقه ) معايب و محاسن( 1-7

    آشنايي با روش زدن گره هاي متداول در منطقه  2-7

    آشنايي با روش پود گذاري متداول در منطقه  3-7

     پود زير - 

    پود رو - 

    آشنايي با نحوه مدرج كردن چله ها متناسب با رجشمار 4-7

    آشنايي با ميزان كشش پودها 5-7

    آشنايي با انواع روش پيش كشي 6-7

    آشنايي با انواع روش شانه كردن پرزها 7-7

    آشنايي با نحوه و ميزان كوبيدن رج 8-7

    ب طول پرزآشنايي با اصول انتخا 9-7

    آشنايي با انواع روش قيچي كردن 11-7

    اشنايي با نحوه اتصال يك يا دو چله پاره شده 11-7

    آشنايي با اصول نحوه اصالح غلط بافي هاي انجام شده در رج هاي قبلي 12-7

چله و در يك بخش  2آشنايي با نحوه ترميمي چله هاي پاره شده ) بيش از  13-7

 از رج( 

   

    آشنايي با نحوه اتصال پودهاي زير  14-7

    آشنايي با نحوه اتصال پودهاي رو  15-7

    آشنايي با انواع خواب فرش 16-7

    خواب اصلي ) رو به پايين (  - 
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 ) ویژه تفاهم نامه ( فرش بافام شغل :  ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

    خواب فرعي ) راست يا چپ ( - 

    شناسايي اصول بافت فرش 17-7

 21 25 2 توانايي شيرازه زدن  8

    آشنايي با انواع شيرازه و كاربرد آن ها 1-8

    شيرازه هاي متصل  - 

    شيرازه ساده ) با استفاده از پود( - 

    شيرازه پيچي ) موازي( تك رنگ و دو رنگ - 

    شيرازه متخاصم  - 

    شيرازه متقاطع  - 

    چند رديفه ) حصيري( - 

    شطرنجي  - 

    شيرازه هاي منفصل  - 

    آشنايي با نحوه اتصال شيرازه ها به فرش 2-8

    شناسايي اصول شيرازه زدن  3-8

 26 25 1 توانايي نقشه خواني و اصالح نواقص 9

    اگيره حاشيه هاي نقشه فرش در عرض و طول آشنايي با اصول اجراي و 1-9

آشنايي با اصول رفع كسري يا اضافات چله باه هنااام اجاراي واگياره هااي       2-9
 حاشيه در عرض

   

    آشنايي با اصول اجراي نقشه زمينه فرش 3-9

آشنايي با اصول اجراي نقوش تكراري ) واگيره اي( در زمينه فارش و تنظايم    4-9

 با تعداد تكرار تعداد چله ها 

   

    شناسايي اصول نقشه خواني و اصالح نواقص 5-9
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 ) ویژه تفاهم نامه ( فرش بافام شغل :  ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

 22 21 2 توانايي پايين كشي و جداسازي فرش از دار 11

    ي متناسب با روش چله كشي آشنايي با انواع روش پايين كش 1-11

زير ‘ پايين كشي در چله كشي در چله كشي آذري ) در دارهاي سردار متحرك  - 

 ( دار متحرك و فندك دار

   

‘ پايين كشي در چله كشي در چله كشي همداني  ) در دارهاي سردار متحارك   - 

 زير دار متحرك و فندك دار (

   

    متناسب با روش نصب چله دوانيده شده آشنايي با انواع پايين كشي 2-11

پايين كشي در چله دواني كه به روش مركزي نصب شده باشد ) پايين فرش به  - 

 زير دار وصل مي شود ( 

   

    اتصال فرش به زير دار در نوع چوبي )تسمه و ميخ ( - 

    اتصال فرش به زير دار در نوع فلزي ) طناب و دوخت ( - 

    ي در نصب چله به روش كرماني) در دارهاي گردان(پايين كش - 

    پايين كشي در نصب چله به روش تلفيقي - 

    زير دار متحرك و فندك دار ‘ در دارهاي سردار متحرك   - 

    فندك دار‘ در دارهاي گردان  - 

    اصول پايين كشي متناسب با روش نصب  شناسايي 3-11

    ا ساي فرش از دار پس از اتمام بافت آشنايي با اصول جد 4-11

    در فرش هاي بزرگ پارچه - 

    در فرش هايي با ابعاد كوچك - 

    در فرش هاي كه پرز آنها قيچي نشده و سناين هستند  - 

    شناسايي اصول جدا سازي فرش از دار پس از اتمام بافت 5-01
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 ه () ویژه تفاهم نام فرش بافام شغل :  ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

 11 12 2 توانايي شناخت رفع معايب فرش در حين بافت  11

    آشنايي با دليل بروز معايبي كه در حين بافت بوجود مي آيند 1-11

    پايين زدگي  - 

    باال زدگي  - 

    سره  - 

    شانه  - 

    لوچه  - 

    شمشيري  - 

    كجي  - 

    كيسي  - 

    بد پود بودن  - 

    شل بافي - 

    خشك شدن  - 

    ضربدري - 

    ُبره ُبره بودن  - 

    ي ذرت - 

    خلوتي  - 

    غلط بافي و شكستاي بندها  - 

    دو دستي بافت  - 

    لول شدن لبه ها - 

    قاچ خوردگي  - 

    پر يا تنگ بودن چله ها - 

    دو رناي خامه ها بر اثر تابش آفتاب بر روي دار  - 
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 ) ویژه تفاهم نامه ( فرش بافام شغل :  ن

 اهداف و ريزبرنامه درسي

 شرح شماره

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري

    پوسيدگي چله ها   - 

    سر گره و سر پود   - 

    ( ت بافته شده فرش كه در زير و يا دور زير دار قراردادبيد خوردگي ) در قسم  - 

    جفتي بافي و چندچين يك پود در مناطقي كه متداول نمي باشد - 

    فرش و كارگاه‘ ابزار ‘ آشنايي  با نحوه نظافت مواد اوليه  2-11

    آشنايي با نحوه پيشايري از معايبي كه در حين بافت بوجود مي آيند 3-11

    آشنايي با نحوه كنترل معايبي كه در حين بافت بوجود مي آيند 4-11

    آشنايي با نحوه شناخت دليل بروز معايب و طريقه رفع آنها 5-11

    آشنايي با نحوه اصالح معايب در حين بافت يا پس از آن ) در حد توان بافنده( 6-11

    عايب در حين بافتم عكنترل و رف‘ پيشايري ‘ شناسايي اصول تشخيص  7-11
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 ) ویژه تفاهم نامه ( فرش باف  نام شغل :

 مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

 شماره تعداد  مشخصات فني  رديف

   قيچي 1

   لوله و پايه 2

   سوزن 3

   قالب 4

   نقشه فرش 5

   زير سري كوجي 6

   دم باريك 7

   چاقو تيز كن 8

   خط كش 9

   متر 11

   سوك 11

   كاردك 12

   كركيت 13

   دفتين 14

   شانه 15

   پاكي 16

   بر پاكي 17

   دفه 18

   سيخ 19

   چوب هاف 21

   كوجي  21

   چوب شمشيرك 22
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 ) ویژه تفاهم نامه ( فرش باف:  نام شغل 

 مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

 شماره تعداد  مشخصات فني  رديف

   پشم 23

   چله پنبه  24

   پود زير  25

   پود رو 26

   تخته پاك كن 27

   كاغذ 28

   خودكار 29

   ماژيك وايت برد 31

   ابريشم  31

   ماژيك 32

   تخته وايت برد 33

   نيمكت  34

   دار فندك دار از جنس آلومينيوم 35

   كپسول آتشنشاني 36

   جعبه كمكهاي اوليه 37

   وسايل كمك آموزشي  38
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