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  1 درجهرفوگر فرش: 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
رفع سي در فرش، ي كعاست كه بعد از گذراندن دوره آموزشي الزم بتواند از عهده رفكسي 1رفوگر فرش درجه 

عيب قاچ خوردگي، اصالح اختالف اندازه طول يا عرض در فرش، سوزن كاري وسيع، رفع پارگي وسيع و 
ن  رنگ يا بر طرف كرد شيدو تغيير بافت در باالو يا پايين فرش  توانايياتصال دو تكه فرش به يكديگر و

 .اختالف رنگ در فرش برآيد

   :ورودي ويژگي هاي كارآموز
  ديپلم : ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با  شغل مربوطه : توانايي جسميحداقل 

  7-3/2/93/54استاندارد  كد با 2رفوگر فرش درجه  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت     168       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       16      :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت       152    :                 ـ زمان آموزش عملي

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

 ساعت      -         :     هارت         زمان سنجش مـ

   :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
  ليسانس مرتبط  :حداقل سطح تحصيالت 
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  1رفوگر فرش درجه :نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  در فرش ) تابر(توانايي رفع كيسي   1
  توانايي رفع عيب قاچ خوردگي   2
  توانايي اصالح اختالف اندازه طولي يا عرضي در فرش   3
  وسيع ) سوزن كشي(توانايي سوزن كاري   4
  اتصال دو تكه فرش به يكديگرتوانايي رفع پارگي وسيع و   5
  توانايي بافت در باال يا پايين فرش  6
  توانايي بافت قسمتي از فرش كه در باال و پايين آن بافت وجود داشته باشد  7
  توانايي تغيير شيد رنگ يا برطرف كردن اختالف رنگ در فرش  8
  توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشتي  9
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  1رفوگر فرش درجه :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  16  15  1  در فرش ) تابر(توانايي رفع كيسي   1

        آشنايي با علل بروز كيسي در فرش   1-1
        آشنايي با انواع روش رفع كيسي   2-1

        اب روش مناسب براي رفع كيسي شناسايي اصول انتخ  3-1
        شناسايي اصول رفع كيسي   4-1

  12  10  2  توانايي رفع عيب قاچ خوردگي   2

        آشنايي با بروز قاچ خوردگي در عرض فرش   1-2

        آشنايي با بروز قاچ خوردگي در طول فرش  2-2

        آشنايي با روش اصالح قاچ خوردگي در عرض فرش  3-2

         قاچ خوردگي در طول فرش روش اصالحآشنايي با  4-2

         قاچ خوردگي در عرض فرش اصول رفع عيب  شناسايي  5-2

        شناسايي اصول رفع عيب قاچ خوردگي در طول فرش   6-2

  27  25  2  توانايي اصالح اختالف اندازه طولي يا عرضي در فرش  3

        آشنايي با شناخت علل بروز اختالف اندازه در طول فرش   1-3

        آشنايي با شناخت علل بروز اختالف اندازه در عرض فرش  2-3

        آشنايي با شناخت انواع روش اصالح اختالف اندازه در طول فرش   3-3

         داركشي-  
        ...)با استفاده از دفه، درفش، يا ( رج جا به جا كردن -   

        شناخت انواع روش اصالح اختالف اندازه در عرض فرش  4-3

         داركشي-  
        ...)با استفاده از دفه، درفش، يا  ( گرهجا به جا كردن -   

        آشنايي با انتخاب روش مناسب براي رفع اختالف اندازه در طول فرش   5-3

        آشنايي با انتخاب روش مناسب براي رفع اختالف اندازه در عرض فرش  6-3
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  1رفوگر فرش درجه :ام شغلن
 مه درسي اهداف و ريزبرنا

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول اختالف اندازه در طول فرش   7-3
        شناسايي اصول اختالف اندازه در عرض فرش  8-3

  27  25  2  وسيع) سوزن كشي(توانايي سوزن كاري   4

        با انواع روش سوزن كاريآشنايي   1-4
        رش براي سوزن كاريآشنايي با نحوه آماده سازي ف  2-4

        شناسايي اصول سوزن كاري پشت فرش  3-4

        فرششناسايي اصول سوزن كاري روي   4-4

        آشنايي با موارد كاربرد سوزن كاري  5-4

         پوسيدگي چله ها -  

         پوسيدگي پودها -  

         ترك خوردگي-  

         پارگي جزيي چله يا پود -  

         پس از رفو كاري-  

         عمليات تكميلي بر حسب تشخيص-  

        شناسايي اصول رفع معايب مذكور از طريق سوزن كاري  6-4

  24  22  2  توانايي رفع پارگي وسيع و اتصال دو تكه فرش به يكديگر  5

        آشنايي با علل بروز پارگي در چله ها در حد ريزش گره   1-5
        آشنايي با علل بروز پارگي در پودها   2-5
        آشنايي با اصول كنترل پارگي وسيع تا زمان رفو   3-5

        آشنايي با نحوه جفت كردن قسمت پاره شده   4-5

        آشنايي با نحوه اتصال چله ها به يكديگر از طريق سوزن كشي   5-5

        به يكديگر از طريق سوزن كشي آشنايي با نحوه اتصال پودها   6-5
        پود در پارگي فرش به صورت موربآشنايي با نحوه اتصال چله و   7-5
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  1رفوگر فرش درجه :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

آشنايي با نحوه اتصال دوتكه فرش كه هم از طرف چلـه و هـم از طـرف                    8-5
  .پود بايستي به هم متصل شوند

      

        ي ريخته شده و مراحل تكميلي آن آشنايي با نحوه جايگزيني گره ها  9-5
        شناسايي اصول باز سازي پارگي وسيع واتصال دو تكه فرش به يكديگر   10-5

  17  15  2  توانايي بافت در باال يا پايين فرش  6
        آشنايي با نحوه تشخيص  مكانيزم بافت فرش  1-6

        آشنايي با نحوه تشخيص نوع گره هاي فرش   2-6

        ا نحوه چله كشي با ال يا پايين فرش آشنايي ب  3-6

        آشنايي با نحوه زدن گره هاي معكوس و ساير گره هاي مرمتي   4-6

        )صحيح و معكوس(آشنايي با نحوه پودگذاري و در باال و پايين فرش   5-6

        آشنايي با مراحل تكميل سر بافي   6-6

         آسيب ديده شناسايي اصول بافت و تكميل باال و پايين فرش  7-6

توانايي بافت قسمتي از فرش كه در باال و پـايين آن بافـت                7
  وجود داشته باشد

2  15  17  

        آشنايي با علل از بين رفتن بخشي از فرش   1-7

         پوسيدگي شديد -  

         سوختگي -  

         براثر تماس با مواد شيميايي مخرب -  

         ساير موارد -  
        ع روش ترميم بخش از بين رفته فرش آشنايي با انوا  2-7

        آشنايي با انواع روش غربيله كردن   3-7

        )چله و تك چلهجفت ( تونه پر -  

        )پود بر(  القاج بر-  
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  1رفوگر فرش درجه :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         انواع روش آزاد بافي -  
         جدا بافي -  
        )پود جدا و پود متصل( بافت روي فرش -  

        آشنايي با روش انتخاب گره مناسب و نحوه زدن آن  4-7
آشنايي با روش جبران پايين زدگي در بخش مورد بافـت بـه وسـيله پـود                   5-7

  كمكي
      

        شناسايي اصول بافت قسمت از بين رفته فرش   6-7

گ يا برطرف كـردن اخـتالف رنـگ در          تغيير شيد رن  توانايي    8
  فرش

2  22  24  

        آشنايي با علل لزوم تغيير رنگ در بخشي از فرش   1-8
        آشنايي با روش هاي تغيير رنگ در پرزهاي فرش   2-8

         رنگ گذاري-  
         رنگ برداري -  
         نيش قلم -  
         لكه برداري -  
        كهنه نما كردن پرزها -  
         كردن  چله ها كهنه نما-  

        شناسايي اصول تغيير شيد رنگ پرزها و چله ها   3-8

ــي و    9 ــشگيري از حــوادث و رعايــت نكــات ايمن ــايي پي توان
  بهداشتي

1  3  4  

        آشنايي با حوادث احتمالي در محيط كار   1-9
        شناسايي اصول پيشگيري از حوادث  2-9
        شناسايي اصول رعايت نكات ايمني   3-9
        شناسايي اصول رعايت نكات بهداشتي   4-9
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  1رفوگر فرش درجه :نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      قيچي  1
      )شهديمپشت، خواب رو، (قالب در انواع  مختلف   2
      سوزن با شماره هاي متناسب با چله   3
      د مناسب پو  4
      دفه   5
      درفش  6
      پشم   7
      ابريشم   8
      انگشتانه  9
      كيله   10
      پرس  11
      تخته مسطح   12
      چهار چوب  13
       سانت 3ميخ   14
      چكش  15
      چاقو   16
      دم باريك   17
      جعبه كمكهاي اوليه   18
      كپسول آتش نشاني   19
      رنگ متناسب با فرش   20
      لمو ق  21
      مواد لكه بر   22

 

  

 


