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  زيلو باف : نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
ه شناخت انواع نقوش در زيلو، شناخت ابزار و مواد نصب دار، چله دواني، چله زيلوباف كسي است كه از عهد

كشي دار، نقش پردازي توسط شليت و مج برآمده و بتواند مليله بافي و بافت انواع زيلو را انجام دهد و معايب 
 .  بافددر حين بافت و پس از بافت را برطرف نمايد و درنهايت انواع زيلو با نقش هاي گوناگون را ب

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي : ميزان تحصيالت حداقل 
  عدم معلوليت در دست و پا:  توانايي جسميحداقل 

   ندارد  : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
    : موزشيآ دوره طول
  ساعت       304      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت         72     :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت       232    :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت         -     :     كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت        -     :                    پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت         -          :    زمان سنجش مهارت        ـ

   : روش ارزيابي مهارت كارآموز
   % 25:  )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
    %75 : سنجش عملي امتياز- 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  نس مرتبط ليسا :حداقل سطح تحصيالت 
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  زيلوباف:  نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي شناخت انواع زيلو   1
  توانايي شناخت ابزارهاي زيلوبافي   2
  توانايي شناخت مواد اوليه زيلوبافي   3
  توانايي آماده سازي و انجام مراحل اوليه توليد  4
  توانايي نصب دار زيلو بافي   5
  ه دواني زيلو توانايي چل  6
  توانايي نصب چله دوانيده شده بر روي دار   7
  توانايي نقش پردازي و شليت كردن   8
  توانايي مليله بافي و كرباس بافي   9
  توانايي بافت زيلو   10
  ) در حين بافت و پس از اتمام بافت(توانايي رفع معايب زيلو   11
  توانايي پايين كشي زيلو   12
  و و خشك كردن زيلو توانايي شستش  13
  توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشتي در محيط كارگاه    14
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  زيلوباف: نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  19  10  9  توانايي شناخت انواع زيلو   1

        آشنايي با مفهوم زيلو   1-1

        ) مناطق مختلف(آشنايي با تاريخچه زيلوبافي در ايران   2-1

        آشنايي با انواع زيلو از نظر طرح و محل بافت   3-1
        زيلوي كاشان  -  
        ) استان يزد(زيلوي ميبد  -  
        زيلوي ساير مناطق -  

        آشنايي با انواع زيلو از نظر ابعاد   4-1

        زها و مقايسه آنها با يكديگر آشنايي با ساير زيراندا  5-1
        قالي  -  
        گليم  -  
        جاجيم و غيره  -  

        آشنايي با انواع نقشه زيلو   6-1

        شناسايي اصول تشخيص انواع زيلو   7-1

  19  10  9  توانايي شناخت ابزارهاي زيلوبافي   2

        انواع دار زيلوبافي و اجزاء تشكيل دهنده آنها   1-2
        ر ثابت  دا-  
         دار متحرك -  

        آشنايي با قشوم و كاربرد آن   2-2

        ) يزد و كاشان(آشنايي با دار مورد استفاده در مناطق زيلوبافي   3-2

        آشنايي با ابزارهاي مورد استفاده در بافت زيلو   4-2
        ) پنجه( دفتين -  
         ماسوره -  
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  زيلوباف: نام شغل

 امه درسي اهداف و ريزبرن

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         سوزن-  
         كارد-  
         سك -  
         تغار -  
         پاتيل -  
         نيم متري -  
         قيچي -  

        آشنايي با كاربرد ابزارهاي ذكرشده   5-2

        آشنايي با اصول استفاده صحيح از ابزارهاي زيلوبافي   6-2

        ول رفع عيب از ابزارهاي زيلوبافي شناسايي اص  7-2

  17  9  8  توانايي شناخت مواد اوليه زيلوبافي   3

        آشنايي با مواد اوليه مورد نياز در بافت زيلو   1-3

        ...) خصوصيات، مناطق توليدي، اثربخشي و ( آشنايي با پنبه طبيعي -  

، اثربخشي خصوصيات، شناسايي، نحوه توليد(آشنايي با پنبه مصنوعي -  
  ...) و

      

        آشنايي با تاثيرگذاري استفاده از پنبه طبيعي يا مصنوعي در بافت زيلو  -  

      مصنوعي با منشأ گياهي  پنبه يا طبيعي و مواد و اصول رنگرزي پنبه آشنايي با  2-3

        شناسايي اصول انتخاب مواد اوليه مرغوب جهت بافت زيلو   3-3

  24  20  4  و انجام مراحل اوليه توليد توانايي آماده سازي   4

        آشنايي با دستگاه تونه تاب، دامي و كالف الكن   1-4

        شناسايي اصول نخ ريسي   2-4

        شناسايي اصول تونه بافي   3-4
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  زيلوباف: نام شغل 

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        ف ال كردن شناسايي اصول كال  4-4

        ) ماسوره در كردن(شناسايي اصول ماسوره دامي كردن   5-4

  20  15  5  توانايي نصب دار زيلوبافي   5

        آشنايي با اجزاء دار زيلوبافي   1-5
        نورد باال و پايين  -  
        اسون  -  
        تنگ  -  
        دماغه   -  
        چاله  -  
        شمشه  -  
        كلي  -  
        نه كما -  
        پشتبند  -  
        علم پشتبند  -  
        شليت  -  
        چوشليت -  
        گرت  -  
        گرت ساده  -  
        ) نقش(گرت مج  -  

        شناسايي اصول نصب انواع دار زيلوبافي   2-5

        شناسايي اصول تنظم زاويه مناسب بين دار و تكيه گاه   3-5

        ر شناسايي اصول رفع عيب در نصب دا  4-5
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  زيلوباف: نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  16  12  4  توانايي چله دواني زيلو   6

        آشنايي با اصول چله دواني و آماده سازي چله در جاي وسيع   1-6

        شناسايي اصول تعيين عرض و طول مورد نظر   2-6

        ل چله و چگونگي جلوگيري از بهم ريختگي شناسايي اصول كنتر  3-6

  24  20  4  توانايي نصب چله دوانيده شده بر روي دار   7

        آشنايي با نحوه سواركردن چله بر روي دار زيلو  1-7
         نورد چله و تنظيم فاصله چله ها از يكديگر 2نحوه بستن چله بر روي  -  
        طريقه محكم كردن چله هاي روي دار  -  
        يكنواخت كردن و تنظيم ميران كشش چله ها  -  

        آشنايي با نحوه واريزنمودن چله ها   2-7

        شناسايي اصول رفع عيب از چله ها   3-7

        شناسايي اصول نصب چله دوانيده شده بر روي دار   4-7

  25  20  5  توانايي نقش پردازي و شليت كردن   8

        كردن آشنايي با ابزار و نحوه شليت   1-8

        آشنايي با گرت ها و نحوه شناسايي آنها   2-8
        گرت ساده  -  
        ) نقش(گرت مج  -  

        آشنايي با ابزار شليت   3-8

        شناسايي اصول شليت كردن   4-8

        آشنايي با ارتباط گرت ها و شليت بستن   5-8

        شناسايي اصول بستن گرت ساده   6-8

        تن گرت نقش دار شناسايي اصول بس  7-8
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  زيلوباف: نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با انواع مج ها در نقش پردازي و شليت گذاري   8-8

        آشنايي با شمارش مج ها با توجه به نقشه مورد نظر   9-8

        ن شناسايي اصول نقش پردازي و شليت كرد  10-8

  20  16  4  توانايي مليله بافي و كرباس بافي   9

        آشنايي با مليله بافي و كاربرد آن   1-9

        آشنايي با مفهوم كرباس بافي و كاربرد آن   2-9

        شناسايي اصول مليله بافي   3-9

        شناسايي اصول كرباس بافي   4-9

  74  64  10  توانايي بافت زيلو   10

        وه پودكشي و پنجه زدن آشنايي با نح  1-10

        آشنايي با نحوه اجراي نقوش ساده در بافت زيلو   2-10

        آشنايي با نحوه اجراي ساير نقوش در بافت زيلو   3-10

        شناسايي اصول اجراي نقشه و بافت زيلو با نقوش مختلف   4-10

نقوش شناسايي اصول بافت پنج زيلو با مساحت حداقل يك متر مربع با   5-10
  مختلف 

      

در حين بافت يا پس از اتمام (توانايي رفع عيب از زيلو   11
  ) بافت

6  25  31  

        آشنايي با عيوب زيلو   1-11

        ) رفو(آشنايي با ابزارهاي رفع عيب در زيلو   2-11

        آشنايي با نحوه رفع عيب در بافت زيلو  3-11
        ها تصحيح پودكشي يا پودگذاري و رفع ناصافي آن -  
        پارگي چله ها  -  
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  زيلوباف: نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        نخ نما شدن  -  
        كنترل عرض قالي و نحوه اصالح جمع شدگي  -  

        شناسايي اصول رفع عيب از زيلو   4-11

        داسازي از دستگاه شناسايي اصول رفع عيب از زيلو پس از ج  5-11

  4  3  1  توانايي پايين كشي زيلو   12

        آشنايي با ابزارهاي پايين كشي   1-12

        شناسايي اصول پايين كشي زيلو   2-12

  6  5  1  توانايي شستشو و خشك كردن زيلو   13

        آشنايي با ابزار و مواد شوينده مناسب    1-13

        آشنايي با نحوه شور زيلو  2-13

        آشنايي با نحوه خشك كردن   3-13

        شناسايي اصول شستشو و خشك كردن زيلو   4-13

توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات بهداشتي و   14
  ايمني در محيط كارگاه 

2  3  5  

        آشنايي با خطرات ناشي از ابزار كار   1-14
         نامناسب آشنايي با شرايط مناسب كار و خطرات احتمالي در شرايط  2-14

        نور  -  
        تهويه  -  
        فضاي كارگاه  -  
        پرز الياف  -  

        شناسايي اصول صحيح قرارگرفتن پشت دار   3-14
        شناسايي اصول انجام كمكهاي اوليه   4-14
        شناسايي اصول آتش نشاني و اطفاي حريق   5-14
        كات ايمني و بهداشتي شناسايي اصول پيشگيري از حوادث و رعايت ن  6-14
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  زيلوباف: نام شغل

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

 شماره تعداد مشخصات فني رديف

    تصوير انواع زيلوهاي ايران براي بررسي نقوش آنها  1

    ) كاشان خصوصاً يزد ـ(يك نمونه از زيلوهاي مناطق مختلف ايران  2

    ر زيلوبافي انواع دا 3

   قشوم 4

   ماسوره  5

   سوزن  6

   نيم متري  7

   ) شانه(يا ) پنجه(دفتين  8

   كارد  9

    سك  10

   تغار  11

   پاتيل  12

   قيچي  13

   قالب  14

   ) چله ـ پود(نخ پنبه طبيعي  15

   انواع نخ پنبه مصنوعي  16

   دستگاه تونه تاب  17

   مي چرخ دا 18

   دستگاه كالف الكن  19

   ميخ بزرگ يا لوله نوك تيز  20

   ) يا نخ وجال(دستگاه واريز چله  21

   چو شليت  22

   نخ تابيده پشتبند 23
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  زيلوباف: نام شغل

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

 شماره تعداد مشخصات فني رديف

     علم پشتبند 24

    مج  25

   نقشه  26

   مواد شوينده  27

   جعبه كمكهاي اوليه  28

   ) كپسول آتش نشاني(وسايل اطفاء حريق  29

   تصاوير و فيلم هاي آموزشي  30

  

  

 


