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  : آدرس 
   259، شماره ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  2، ساختمان شماره  بش نصرت ، ن  ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي  –تهران 

   66569900              تلفن                     66944117       نگاردور

 صنايع دستي و هنراعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته

  گروه آموزش معاونت صنايع دستيكارشناس ارشد صنايع دستي و رئيس  - فاطمه عرفاني
  كارشناس مسئول صنايع دستي و هنر  -صديقه رضاخواه-

 

 حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد شغل و آموزش
  دفتر طرح وبرنامه هاي درسي -

  : فرآيند اصالح و بازنگري 
  

 



 

  
    

  
 

  و آموزشگان استاندارد شغلتهيه كنند
  مرتبط يي تجرب سابقه  رشته تحصيلي  مدرك  نام و نام خانوادگي  رديف

  سال 29 صنايع دستي  ليسانس  ه عرفاني فاطم  1

  سال10 صنايع دستي  صنايع دستي ليسانس  سيده ميمنت موسوي  2

  سال2 صنايع دستي فوق ليسانس سيده سارا مظفري فر  3

  سال25 استاد كار شالباف ديپلم خداوردي صبوري ناوي  4

  سال13 استاد كار شالباف ديپلم سرور رجبي ويسرودي  5

  سال 20 استاد كار شالباف ديپلم يجعفرطهماسب  6

  سال  20 مسئول گروه صنايع دستي و هنر ليسانس شيمي صديقه رضاخواه  7

   صنايع دستي ليسانس سولماز نادريان  8

   صنايع دستي ليسانس سيما سادات مطهريان   9

       
       

  



 

  
  

  : تعاريف 
  :  استاندارد شغل

  .دي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود مشخصات شايستگي ها و توانمن
  : استاندارد آموزش 

  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه
  :  نام يك شغل 

  . يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از 
  :  شرح شغل

هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شـغلي ، مسـئوليت   
  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 

  : طول دوره آموزش 
  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به اهداف يك استاندارد آموزشي 

  : ويژگي كارآموز ورودي 
  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 

  : ارزشيابي 
كتبي عملي و اخالق حرفه اي ، عملي بخش  ه، كه شامل سي بدست آمده است يا خير فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگ

  . خواهد بود 
  : صالحيت حرفه اي مربيان 

  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 
  : شايستگي 

  . طور موثر و كارا برابر استاندارد توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به 
  : دانش 

، رياضي ( كه مي تواند شامل علوم پايه . هني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذحداقل مجموعه اي 
  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، شيمي فيزيك 

  : مهارت 
  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي حداقل هماهنگي 

  : نگرش 
  .  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني واخالق حرفه اي مي باشد 

  : ايمني 
  .ام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود مواردي است كه عدم يا انج

  :توجهات زيست محيطي 
 .ين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمتر



 

  

  
  

 
 

  : نام استاندارد آموزش شغل

  شال باف

 :ش شغل استاندارد آموزشرح 

برپا كردن  ،صنايع دستي و در شاخه نساجي مي باشد و شامل وظايف آماده سازي مواد اوليه و ابزار بافت شال باف جزء 
ماسوره پيچي شال بافي و مراحل تكميلي بافت  ،وردي و يا چهار وردي 2چله كشي و انتقال به دستگاه سنتي ،دار افقي

  .در ارتباط مي باشد ع دستي و نمايشگاههامي شود و با مشاغل نساجي سنتي و صناي
  : وروديويژگي هاي كارآموز 

  پايان دوره راهنمايي:ميزان تحصيالت حداقل
  سالمت كامل جسماني و رواني: توانايي جسمي و ذهني حداقل 

  ندارد:مهارت هاي پيش نياز  
 :آموزش دوره طول

 ساعت 105: طول دوره آموزش         
  ساعت    30:   زش نظري    ـ زمان آمو

  ساعت     75:   ـ زمان آموزش عملي    
  ساعت    - :      ـ زمان كارورزي           
   ساعت      - :    ـ زمان پروژه               

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25: كتبي  - 

  %65:عملي  - 

  %10:اخالق حرفه اي  - 

 :نصالحيت هاي حرفه اي مربيا

  با دو سال سابقه كار مرتبط دستيو صنايع  ليسانس صنايع نساجي
  دستي با  چهار سال سابقه كار مرتبطنساجي و صنايع صنايع  كارداني
  مرتبط كار سال سابقه  6ديپلم با 

  



 

  
  
  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

به )در مراسم مختلف ،به منظور بستن به دور كمر و يا سر (الوان الوان از الياف پشم خود رنگ و يابافت نوعي شال ساده يا 
  .وسيله دستگاه نساجي سنتي مي باشد

  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭
  
  
  
  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭

  چادر شب باف 
  سجاد باف

  نخ ريسي سنتي
  يرنگرز

  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭
  

  ......................................طبق سند و مرجع               جزو مشاغل عادي و كم آسيب  : الف 

  ......................................طبق سند و مرجع                جزو مشاغل نسبتاً سخت          : ب 

  ........................................طبق سند و مرجع              جزو مشاغل سخت و زيان آور  : ج 

         نياز به استعالم از وزارت كار      :  د 
  



 

  
 

                              1استاندارد شغل
  شغلي  2يشايستگي ها -

 هاتوانايي رديف

  شالبافي مقدماتدستورالعملهاي ايمني و  انجام  1

  و ابزار كار مواد اوليهآماده سازي   2

  بر پا كردن دارهاي افقي  3

  وردي 4و  وردي2چله كشي وانتقال به دستگاه سنتي   4

  ماسوره پيچي  5

  انجام مرحله بافت  6

  انجام مراحل تكميلي  7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١. Occupational  Standard      
٢ Competency 



 

  استاندارد آموزش 
  وزشي ي تحليل آم برگه -
 

  :عنوان توانايي 
  شالبافي مقدماتانجام دستورالعملهاي ايمني و 

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 9 15 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ، تجهيزات
  و منابع آموزشي مصرفي

  جعبه كمكهاي اوليه       :دانش
  شيجزوه آموز

  يد عكس و اسال
      2 تاريخچه و اصول كلي شالبافي

      2  نكات حفاظت و بهداشت كار

      2 وسايل وتجهيزات ايمني در هنگام كار و كاربرد آن

       

       :مهارت

    3   باط كارگاهيرعايت مقررات و انض

    2    ايستادن و نشستن در هنگام كار به طور صحيح

    2   ملهاي ايمنيتوضيح و نشان دادن عالئم و دستورالع

    2    انجام مقدمات شال بافي

       

 :نگرش
  معرفي هنر صنعت شال بافي

 
 :ايمني

  رعايت ارگونومي صحيح بدن در زمان بافت
  :توجهات زيست محيطي 

 
  
     



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -
 

  :عنوان توانايي 
  كار ابزار  آماده سازي مواد اوليه و

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 16 21 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

عكس و اساليد فيلم از شيوه        :دانش
  انجام كار

  دارافقي و دستگاه نساجي
  كوجي و قرقره

ابزار چله كشي دستگاه چهار 
  چوب

  متر چو 
  ماسوره 
  ماكو

      1 به وسيله شانهپشم شيوه حالجي 

 ابزار پشم ريسي  به وسيله چره يا دوك
  دار افقي  خوابيده 

  ...و  قرقره ،دستگاه نساجي شامل كوجي

1      
1      
1      

      1 )،متر چو،ماسوره و ماكودستگاه چهار چوب(ابزار چله كشي 

        : مهارت 

    4   نساجي سنتي ار و دستگاهديكار با اجزا

    2    كار با ابزار چله كشي 

    2   تفكيك انواع نخ پشمي با درجه مرغوبيت متفاوت

    2    حالجي پشم

    2    ريسندگي پشم

    2    استفاده از انواع نخ هاي پشمي رنگ شده و خود رنگ و تابيدن نخ ها

    2    كالف كردن نخ 

  :نگرش 
  فاده از الياف طبيعي و جلوگيري از ضايعات نهايت صرفه جويي و است

 :ايمني
  استفاده از ماسك دهان

  :توجهات زيست محيطي 
 عدم دور ريز زائدات پشم به محيط زيست



 

       
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزشي  برگه -
  :عنوان توانايي 

  برپا كردن دار افقي 
  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 10 13 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

-سرند -ورد -قليچ-دارتو       :دانش
  سرچنگه -دكش-ايشتاره

 عكس و اساليد از مراحل توليد
      1  چله كشي دار افقيروش

      1  بكش كردنروش

      1  اوجين كردنروش

       

       :مهارت

    4   بر پايي دار افقي بر روي زمين

    4   )آماده سازي براي مرحله بافت(بر پايي سر چنگه چله كشي و

    2    تنظيم فاصله چوبهاي دار

       

 :نگرش
 دقت در تراز كردن دار افقي -
 

 :ايمني
 رعايت ارگونومي و صحيح نشستن

 
  :توجهات زيست محيطي 

 
  
   

  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -

  :عنوان توانايي 
  وردي2چله كشي و انتقال به دستگاه سنتي 

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 10 14 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

دستگاه .نخ. چارچوب. مترچو       دانش
عكس اساليد فيلم .نساجي

  مراحل انجام كار
      2 چله كشي با استفاده از چهار چوبروش

      2 انتقال چله برروي دستگاهروش

       

       

       :مهارت

    5   چله كشي با استفاده از مترچو بر روي چارچوب

    5   به شيوه سنتي بر روي دارچلهانتقال

       

       

 :نگرش
  جلوگيري از ضايع شدن مواد اوليه

 
 

 :ايمني
 
 

  :توجهات زيست محيطي 
 

  
  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -

  :عنوان توانايي 
  ماسوره پيچي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 10 14 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط يطيتوجهات زيست مح

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  دستگاه ماسوره پيچي چر       :دانش
  ماسوره)لوله( 

  
  ماكو

  
مراحل انجام از  اساليدعكس 

  كار

      2  روش سنتي ماسوره پيچي

      2 آماده سازي ماكو با ماسوره پر شدهروش

       

       

       :مهارت

    3    يچيكار بادستگاه ماسوره پ

    4    پر كردن ماسوره 

    3    داخل ماكوماسوره قراردادن

       

 :نگرش
 
 

 :ايمني
 توجه و حفاظت از دستها در هنگام پر كردن ماسوره ها

 
  :توجهات زيست محيطي 

 
  
  
  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزشي  برگه -
  :عنوان توانايي 

   انجام مرحله بافت
  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 10 13 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

دستگاه .ماسوره.اكوم.چله       :دانش
  نساجي دار افقي

اساليد از مراحل  عكس و
  انجام كار

      3 افقيداروردي و2روش بافت بر روي دستگاه

       

       

       

 :مهارت
  :انجام مراحل بافت شامل

      

    2   تارها ميان  ماكو ازدادنعبور

    4   شانه و كوبيدن پود ها دادنحركت

    4   ورد ها از طريق پاهاي بافنده  و عوض شدن دم كاردادن حركت

    1   جدا كردن شال از دستگاه نساجي

 :نگرش
 

 :ايمني
  رعايت ارگونومي بدن 

  :توجهات زيست محيطي 
 

  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزشي  برگه -
  :عنوان توانايي 

  شال بافي انجام مراحل تكميلي
  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 10 15 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 اد، موابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  سوزن       :دانش
  پارچه شال

عكس واساليد  از انجام 
  مراحل

      2 در كنار همقطعات شالدوختن برشروش

لگد مـال(آماده سازي پارچه بافته شده جهت تبديل به پارچه نمديروش
  )كردن

3      

       

       

       :مهارت

    3   چه ها در كنار همردوختن پابرش

    3   انجام مرحله لگد مالي براي نمدي شدن پارچه

    finishing   3و  صاف كردن و يك جهت كردن پرزها

    1    نگهداري و بسته بندي 

 :نگرش
 جايگزين كردن فرهنگ استفاده از شال براي كمر و سر

 :ايمني
 

  :توجهات زيست محيطي 
 



 

    برگه استاندارد تجهيزات -       
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق   نام  رديف

    5  )چره يا چر(چرخ ريسندگي 
 جعبه كمكهاي اوليه 

كپسول (وسايل اطفاء حريق 
  )آتش نشاني

  

   
  

1  

  

          
        

          
          
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

          

  
  
  

  : توجه 
  . نفر در نظر گرفته شود  15براي يك كارگاه به ظرفيت تجهيزات  -

 



 

 
  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

 نخ پشمي الوان  
  

  كيسه  50 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  
  
  

  : توجه 
  .نفر محاسبه شود  15مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -

 
 
 



 

 
 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

  ماكو  
  )لوله(ماسوره

  50  
50  

  

    5   قيچي  

 -سرند-ورد-قليچ-شال دارتو  
  دكش وسه چنگه-ايشتاره
  دوك

  چهار چوب
  متر چو  

  )شونه(شانه 
  تصاوير وفيلم هاي آموزشي

  15  
  
5  

  
5  

  
5  

  
5  
1  

  

         

         

          

         

         

         

         

  
  
  

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -
  
  
 

  



 

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي   - 

 شرح رديف

 از مراحل انجام كار و معرفي ابزار كارعكس و فيلم و اساليد 1
   
   
   
 

  
  
  


