بسمه تعالي
معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي درسي

استاندارد آموزش شغل

عنوان آموزش شغل
چله کش
دانش آموزان گروه آسیب دیده بینایي

گروه شغلي
صنایع دستي (فرش)
کد ملي آموزش شغل
7318-89-004-1

تاریخ تدوین استاندارد 1395/01/15 :

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
کد ملي شناسایي آموزش شغل7318-89-004-1 :

اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته صنايع دستي (فرش):
علي موسوي مدير كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي
رامک فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي
منا منتظري هدشي رييس گروه صنايع دستي ( فرش )
كوروش انصاري گروه بيمه و استاندارد مركز ملي فرش ايران
شمس الزمان كرباسي زاده كارشناس آموزش و پرورش استثنايي
الهام ترابي كارشناس برنامه ريزي درسي دانش آموزان گروه آسيب ديده بينايي

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل:
 مركز ملي فرش ايرانشركت سهامي فرش ايران-اتحاديه صنف توليد كنندگان و بافندگان فرش دستباف تهران

فرآيند اصالح و بازنگري :
-

کلیه حقوق مادي و معنوي این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه اي
کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است .

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران  ،خیابان آزادي  ،خیابان خوش شمالي  ،نبش خیابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور  ،پالك
97
دورنگار

66944117

تلفن 66944120 - 66569907

آدرس الكترونیكي Daftar_tarh@irantvto.ir :

1

تهیه کنندگان استاندارد آموزش شغل
ردیف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك
تحصیلي

ناصر نظامي

درجه 2

دوست

هنري

رشته تحصیلي

شغل و سمت

 شایستگي 
آدرس  ،تلفن و ایمیل

سابقه کار مرتبط

تلفن ثابت :
بافنده ،طراح ،مربي
1

فرش

و آزمونگر رشته
فرش در فني و

تلفن همراه 09149954182:
 25سال

حرفه اي

2

روبروي اداره کار -پالك 10

رئیس اتحادیه

تلفن ثابت 021 -88546428 -9 :

بافندگان فرش

تلفن همراه 09125103796 :

محمدعلي زرینه

درجه 1

فرش

دستباف تهران-

کفش

هنري

دستباف

نایب رئیس اتحادیه

مریم آهنگراني

درجه 3

فراهاني

هنري

 19سال

کشوري فرش-

 2سال در

3

ایمیل :
alizarinehkafsh@yahoo.com
آدرس  :تهران -سهروردي شمالي-
خیابان خشنودي -پالك  -2طبقه 2

مدرس دانشگاه

فرش

ایمیل :
n.nezamidoost@yahoo.com
آدرس  :تبریز -اول خیابان آذربایجیان-

مدرس فرش رسام

صنایع دستي و

عرب زاده و آزمونگر

 11سال

فني -حرفه اي-

تدریس در

ناظر فني

آموزشگاه رسام
عرب زاده

تلفن ثابت :
تلفن همراه 09125165563 :
ایمیل :
mafarahani57@yahoo.com
آدرس  :پاسداران -بوستان یكم-
پالك23
تلفن ثابت 88908875:
تلفن همراه 09122166157 :

4

موسي عباس
زاده

رئیس گروه بافت و
کارشناسي

فرش

تكمیل مرکز ملي

 25سال

فرش

ایمیل :
moosa_abbaszadeh@yahoo.com
آدرس  :وزارت بازرگییاني – مرکییز ملییي
فرش
تلفن ثابت :

5

عباس فاضلي

درجه 3

دانش

هنري

تلفن همراه 09353534744 :

هیأت مدیره
فرش

اتحادیه قالیبافان

 24سال

تهران

ایمیل:
Abbas.fazeli1390@yahoo.com
آدرس  :تهییران -سییهروردي شییمالي-
خیابان خشنودي -پالك  -2طبقه 2
تلفن ثابت 22849775:
تلفن همراه 09125435442:

ناظر موزه فرش
6

علیرضا شادالو

دیپلم

برق

رسام عرب زاده-
مربي قالي -
رفوگري

2

20سال

ایمیل :
alirezashadalo@yahoo.com
آدرس :موزه فرش رسیام عیرب زاده-
پاسداران بوستان یكم -پالك 4

تهیه کنندگان استاندارد آموزش شغل
ردیف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك
تحصیلي

7

راحله رحیمي

کارداني

حنانه درفشي

کارشناسي

روان

جوان

ارشد

شناسي

رشته تحصیلي

شغل و سمت

 شایستگي 
آدرس  ،تلفن و ایمیل

سابقه کار مرتبط

تلفن ثابت 09356374494:
مدیریت و
برنامه ریزي
خانواده

تلفن همراه 09124684148 :
مربي بهزیستي و
جامعه نابینایان

 15سال

ایمیل :
آدرس :کرج  ،عظیمییه ،مییدان بعتیت ،
سرو شمالي ،جنب کوچه الهام  ،واحد 1
تلفن ثابت :
تلفن همراه 09124105625 :

8

بافنده فرش

 2سلب

ایمیل :
hananeh derafshi@gmail.com
آدرس  :کییرج45،متییري،گلشییهر،بلییوار
الغدیر،کوچه شهید محمدتاجداري،پالك
396

3

تعاریف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را گويناد در بعضاي از ماوارد اساتاندارد حرفاه اي نياز گهتاه
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام یك شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يک شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يک شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يک حوزه شغلي  ،مسئوليت هاا ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يک استاندارد آموزشي .
ویژگي کارآموز ورودي :
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يک كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
کارورزي:
كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت ماي گيارد و وارورت
دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يک شايستگي كه فرد در محال آماوزش باه صاورت
تئوريک با استهاده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يک مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد).
ارزشیابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يک شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كه شاامل ساه بخاش عملاي  ،كتباي عملاي و اخاالق
حرفهاي خواهد بود .
صالحیت حرفه اي مربیان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شایستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يک شايستگي يا توانايي  .كه مي تواند شامل علوم پايه (رياوي
 ،فيزيک  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يک توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطهي كه براي شايستگي در يک كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .
ایمني :
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود .
توجهات زیست محیطي :
مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شغل:
چله کش
شرح استاندارد آموزش شغل:
چله كش يكي از مشاغل مربوط به صنايع دستي ( فرش ) است كه شايستگي هايي از قبيل رعايت ايمني و بهداشت در
محيط كار  ،آماده سازي دار قالي  ،آماده سازي مواد اوليه چله كشي  ،چله كشي  ،نصب كوجي و كنترل كيهيت چله كشي
را در بر مي گيرد و در ومن اين شغل با مشاغلي از قبيل فروشنده مواد اوليه و ابزار قاليبافي ،ريسنده خامه قالي ،طراح
قالي و قاليباف تركي در ارتباط است.
ویژگي هاي کارآموز ورودي :

حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه ( پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانایي جسمي و ذهني  :شنوایي حداقل  ٪50و دامنه حرکتي مناسب در اندام هاي فوقاني و حفظ تعادل در
نشستن  ،سروگردن و تشخیص جهت یابي صحیح

مهارت هاي پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 200ساعت

ی زمان آموزش نظري

:

 57ساعت

ی زمان آموزش عملي

:

 143ساعت

ی زمان کارورزي

:

 -ساعت

ی زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
 کتبي 25% : عملي 65% : اخالق حرفه اي 10% :صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 ليسانس فرش با  2سال سابقه كار مرتبط فوق ديپلم فرش با  5سال سابقه كار مرتبط ديپلم با  10سال سابقه كار مرتبط5

٭ تعریف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :

چله كش اصطالحاً به فردي اطالق مي شود كه بتواند به طور دقيق و صحيح چله ها را براي بافت قالي به روش تركي
آماده و به طور منظم و صحيح متناسب با رجشمار نقشه بر روي دار پياده كند.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
-Warp Winder

٭ مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :

 طراح نقشه قالي ( مقدماتي ) -قاليباف تركي

٭ جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي کار :

الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسیب 

طبق سند و مرجع ......................................



طبق سند و مرجع ......................................

ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت

ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت کار

طبق سند و مرجع ........................................



6

استاندارد آموزش شغل
 شايستگي هاعناوين

رديف

1

رعايت ايمني و بهداشت در محيط كار

2

آماده سازي دار قالي

3

آماده سازي مواد اوليه چله كشي

4

چله كشي

5

نصب كوجي

6

كنترل كيهيت چله كشي

7

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

-رعایت ایمني و بهداشت در محیط کار

نظري

عملي

جمع

5

10

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-كپسول آتش نشاني

دانش :

-جعبه كمک هاي اوليه

30دقيقه

-عوامل زيان آور محيط (فيزيكي و بيولوژيكي)

-ميز مربي

-عوامل زيان آور محيط كاار و نقاش آن در باروز حاوادث و 30دقيقه

-صندلي مربي

بيماريهاي شغلي

ميز كارآموز30دقيقه

-روش طبقه بندي ابزار كار ،مواد ،كاال و حمل آنها

صندلي كارآموز-دستكش

1

-مخاطرات ناشي از حمل دستي بار از ديدگاه ارگونوميک

-ماسک دهان

30دقيقه

-جعبه كمک هاي اوليه

-رطوبت سنج

-انواع آتش و روش هاي استهاده از خاموش كننده هاي دستي 30دقيقه

-دما سنج

1

-انواع وسايل حهاظت فردي و لزوم استهاده از آنها

سيستم تهويه-رايانه

30دقيقه

-عوامل موثر در بروز برق گرفتگي

-تخته وايت برد

مهارت :

-تخته پاک كن

-استهاده صحيح از ابزار كار ،مواد ،كاال و حمل آنها

3

-استهاده صحيح از جعبه كمک هاي اوليه

2

-كتابخانه

-استهاده صحيح از وسايل حهاظت فردي

2

-ظرف مخصوص جمع آوري

-استهاده صحيح از خاموش كننده هاي دستي

3

نخ هاي اوافي

8

-ماژيک وايت برد

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

-رعایت ایمني و بهداشت در محیط کار

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
جلوگيري از آسيب هاي ناشي از حوادث شغليصرفه جويي در استهاده از مواد مصرفي ،انرژي و زمانايمني و بهداشت :
استهاده از وسايل حهاظت فردي (دستكش التكس و ماسک)رعايت اصول ارگونومي در هنگام كار (نشستن صحيح)توجهات زيست محيطي :
-تهكيک مواد زائد و دفع مناسب آنها

9

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

 -آماده سازي دار قالي

نظري

عملي

جمع

8

10

18

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-دار گردان

دانش :

 -دار فندک دار

 -انواع دار از نظر جنس (فلزي و چوبي)

1

-انواع دار (عمودي و افقي)

1

-انواع دار عمودي (گردان ،تبريزي ،ثابت و فندک دار)

1

-دار افقي

-تناسب قالي با ابعاد دار

1

 -سانتي متر

-روش تنظيم صحيح دار (طولي ،عروي و وربدري) و رعايت حاد

1

-ماژيک ود آب جهت سيه بندي

دار ثابت-دار تبريزي

-نخ پنبه اي

فاصل شل و سهت كردن چله ها ( به وسيله پيچ  ،گوه،فندک و )...
-روش بستن نخ هاي افقي به راست روها جهت تهكياک چلاه هاا

نخ ابريشمي1

-نخ پشمي

(هاف – شمشيرک)

-آچار فرانسه

-روش عالمت گذاري تقسيمات چلاه كشاي بار روي دار براسااس

-خط كش

2

-سنباده

رجشمار با استهاده از چسب نواري (سيه بندي)

 -سوهان

مهارت :

-گونيا

-تطبيق اندازه قالي مورد نظر با ابعاد دار

2

-گوه

-تنظيم صحيح دار (طولي ،عروي و وربدري) و رعايت حد فاصال

2

-نقشه

شل و سهت كردن چله ها ( به وسيله پيچ  ،گوه،فندک و )...
-بستن نخ هاي افقي به راست روها جهت تهكيک چله ها

1

 -عالمت گذاري تقسيمات چله كشي بر روي دار براساس رجشامار

5

با استهاده از چسب نواري (سيه بندي)

10

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

 -آماده سازي دار قالي

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :

-كپسول آتش نشاني

 -صرفه جويي در مصرف مواد اوليه

جعبه كمک هاي اوليهميز مربي-صندلي مربي

ايمني و بهداشت :

-ميز كارآموز

-رعايت نكات ايمني هنگام استهاده از دارهاي بزرگ

صندلي كارآموزدستكش-ماسک دهان

توجهات زيست محيطي :
-جمع آوري نخ هاي اوافي در ظروف مخصوص و استهاده از آن در چرخه بازيافت

رطوبت سنجدما سنجسيستم تهويهرايانهتخته وايت بردتخته پاک كنماژيک وايت برد-كتابخانه

11

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

 -آماده سازي مواد اولیه چله کشي

نظري

عملي

جمع

10

15

25

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-نخ چله پشمي مناسب براي

دانش :
-انواع نخ مناسب مورد استهاده براي چلاه از نظار ناوع جانس و

رجشمار زير 25

2

-نخ چله ابريشمي مناسب

ويژگي هاي آن (پنبه ،پشم و ابريشم)
-انواع نخ مناسب مورد استهاده براي چله از نظر نوع ريساندگي و

براي رجشمار  45به باال

2

-نخ چله پنبه اي مناسب

ويژگي هاي آن (تاب  zو )s

براي رجشمار  25تا  6( 45ال،

-انواع واحدهاي اندازه گيري براي تعيين رجشمار

1

-روش تعيين ميزان نخ چله براساس ابعاد دار و قالي

1

 -تناسب وخامت نخ چله نسبت به رجشمار

2

-روش محاسبه ميزان نخ چله براساس نقشه قالي

2

 8ال 12 ،ال 15 ،ال 20 ،ال و
 25ال)
دستگاه كالف بازكنينقشهماشين حساب-كپسول آتش نشاني

مهارت :
-انتخاب نخ مناسب مورد استهاده براي چله از نظر ناوع جانس و

3

-ميز مربي

ويژگي هاي آن (پنبه ،پشم و ابريشم)
-انتخاب نخ مناسب مورد استهاده براي چله از نظر نوع ريسندگي

-جعبه كمک هاي اوليه

3

و ويژگي هاي آن (تاب  zو )s

صندلي مربيميز كارآموز-صندلي كارآموز

-تعيين نخ چله با توجه به ابعاد دار و قالي و رجشمار آن

3

-آماده سازي نخ چله جهت انجام عمليات چله كشي

3

 -محاسبه ميزان نخ چله براساس نقشه قالي

3
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دستكشماسک دهان-رطوبت سنج

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

 -آماده سازي مواد اولیه چله کشي

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-دما سنج

نگرش :

-سيستم تهويه

-صرفه جويي در مصرف مواد اوليه

-رايانه

ايمني و بهداشت :

-تخته وايت برد

 -مجهز بودن كارگاه به نور متناسب با ميزان ديد افراد نيمه بينا

-تخته پاک كن

-استهاده از دستكش التكس

ماژيک وايت برد-كتابخانه

-كنترل رطوبت در كارگاه

-ظرف مخصوص جمع آوري

 -مجهز بودن كارگاه به دستگاه تهويه

نخ هاي اوافي

-استهاده از ماسک دهان

-مواد براي دفع حشرات

جلوگيري از ورود حشرات به داخل كارگاهتوجهات زيست محيطي :
 -جمع آوري نخ هاي اوافي در ظروف مخصوص و استهاده از آن در چرخه بازيافت
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

 -چله کشي

نظري

عملي

جمع

13

51

64

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-آچار فرانسه

دانش :
-انواع ابزار كاربردي در چله كشي (آچار ،متر و )...

1

-روش گره زدن نخ چله براي شروع چله كشي در زير دار

1

-روش عبور نخ چله از زير و روي نخ زهاوار اول و دوم و باالعكس

1

سانتي مترچسب نواريانبردست-هاف (لوله)

تا آخر

-چوب شمشيرک

-روش تنظيم چله هاا بار روي زيار دار و سار دار در سايه بنادي

 -دار

2

-انواع نخ چله مناسب براي

براساس رجشمار
-روش پخش چله ها براساس مكاانيزم بافات ( لاول ،نايم لاول و

رجشمارهاي ،35 ،30 ،25 ،20

3

 50 ،45 ،40و ...

تخت)

-گونيا

-روش تنظيم كشش چله ها همزمان با چله كشي

2

-كپسول آتش نشاني

-روش رد كردن چوب هاف و شمشيري جاي نخ هاي زهوار

1

-جعبه كمک هاي اوليه

-روش چله كشي (ايستاده ،گردان)

2

ميز مربي-صندلي مربي

مهارت :

-ميز كارآموز

-انتخاب ابزار كاربردي در چله كشي (آچار ،متر و )...

2

-صندلي كارآموز

-چله كشي براساس ابعاد قالي بر روي دار

2

-دستكش

-گره زدن نخ چله براي شروع چله كشي در زير دار

2

-عبور نخ چله از زير و روي نخ زهوار اول و دوم و بالعكس تا آخر

9

-تنظيم چله ها براساس مكانيزم بافت ( لول ،نيم لول و تخت)

15

-تنظيم كشش چله ها همزمان با چله كشي

10

-رد كردن چوب هاف و شمشيري جاي نخ هاي زهوار

3

-چله كشي (ايستاده ،گردان)

8

14

ماسک دهانرطوبت سنجدما سنج-سيستم تهويه

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

 -چله کشي

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-رايانه

نگرش :

-تخته وايت برد

 -صرفه جويي در مصرف مواد اوليه

-تخته پاک كن

-دقت در نگهداري ابزار و مواد اوليه

-ماژيک وايت برد

ايمني و بهداشت :

-كتابخانه

 -مجهز بودن كارگاه به نور متناسب با ميزان ديد افراد نيمه بينا

ظرف مخصوص جمع آوري نخهاي اوافي

استهاده از دستكش التكسكنترل رطوبت در كارگاه مجهز بودن كارگاه به دستگاه تهويهاستهاده از ماسک دهانجلوگيري از ورود حشرات به داخل كارگاهتوجهات زيست محيطي :
 -جمع آوري نخ هاي اوافي در ظروف مخصوص و استهاده از آن در چرخه بازيافت

15

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

 -نصب کوجي

نظري

عملي

جمع

11

27

38

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-چوب كمكي روي كوجي

دانش :
-انواع ابزار كاربردي در كوجي بندي (ميخ ،چوب كوجي ،چوب كمكاي

-زير سري

1

-چوب كوجي

روي كوجي ،زير سري و )...

-چوب هاف

-روش محاسبه وخامت نخ پيوند و نزله و نصب نخ نزله بر روي كوجي

2

-روش تعيين مكان مناسب براي نصب چوب كوجي

1

-قالب

-روش بكار گيري چوب كمكي روي كوجي

1

-نخ پيوند

-روش نصب كوجي با استهاده از چله هاي زير هاف

3

-روش يكسان سازي فاصله گره هاي پيوندي

1

-روش برداشتن چوب كمكي روي كوجي

1

-نخ تسمه

-روش نصب زير سري هاي مناسب در زير چوب كوجي به راست روها

1

 -گوه

-قيچي

چسب نواريسنباده-سانتي متر

-كپسول آتش نشاني

مهارت :
-انتخاب ابزار كاربردي در كوجي بنادي (مايخ ،چاوب كاوجي ،چاوب

2

كمكي روي كوجي ،زيرسري و )...

جعبه كمک هاي اوليهميز مربي-صندلي مربي

-تعيين وخامت نخ پيوند و نزله و نصب نخ نزله بر روي كوجي

3

-ميز كارآموز

-تعيين مكان مناسب براي نصب چوب كوجي

3

-صندلي كارآموز

-بكار گيري چوب كمكي روي كوجي

3

-نصب كوجي با استهاده از چله هاي زير هاف و يكسان ساازي فاصاله

12

گره هاي پيوندي
-برداشتن چوب كمكي روي كوجي

2

-نصب زير سري هاي مناسب در زير چوب كوجي به راست روها

2
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دستكشماسک دهان-رطوبت سنج

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

 -نصب کوجي

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-دما سنج

نگرش :

-سيستم تهويه

-صرفه جويي در مصرف مواد اوليه

-رايانه

-دقت در نگهداري ابزار و مواد اوليه

-تخته وايت برد

ايمني و بهداشت :

-تخته پاک كن

 -مجهز بودن كارگاه به نور متناسب با ميزان ديد افراد نيمه بينا

ماژيک وايت برد-كتابخانه

-استهاده از دستكش التكس

-ظرف مخصوص جمع آوري

-كنترل رطوبت در كارگاه

نخ هاي اوافي

 مجهز بودن كارگاه به دستگاه تهويهاستهاده از ماسک دهانجلوگيري از ورود حشرات به داخل كارگاهتوجهات زيست محيطي :
 -جمع آوري نخ هاي اوافي در ظروف مخصوص و استهاده از آن در چرخه بازيافت
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

 -کنترل کیفیت چله کشي

نظري

عملي

جمع

10

30

40

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-قيچي

دانش :
-روش بررسي سهتي و شلي چله ها

1

 -روش تنظيم پخش شدگي چله ها براساس رجشامار و ابعااد

1

قالبآچار فرانسه-سانتي متر

قالي (سيه بندي)

 -چسب نواري

 -روش بررسي تهكيک وربدري چله ها

1

-انبردست

 -روش انطباق تعداد تارهاي چله باا ابعااد قاالي ماورد نظار و

1

نقشه-نخ چله

رجشمار
-روش رفع عيوب احتمالي (پارگي ،تاب كم و زياد و )...

4

-روش كنترل كيهيت كوجي بسته شده

2

سوزن سوهانگونيا-كپسول آتش نشاني

مهارت :
-رفع سهتي و شلي چله ها

5

-تنظيم پخش شدگي چله ها براسااس رجشامار و ابعااد قاالي

5

(سيه بندي)

جعبه كمک هاي اوليهميز مربيصندلي مربي-ميز كارآموز

-تهكيک وربدري چله ها

5

-انطباق تعداد تارهاي چله با ابعاد قالي مورد نظر و رجشمار

3

-رفع عيوب احتمالي (پارگي ،تاب كم و زياد و )...

9

-كنترل كيهيت كوجي بسته شده

3
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

 -کنترل کیفیت چله کشي

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-صندلي كارآموز

نگرش :

-دستكش

-

-ماسک دهان

ايمني و بهداشت :

-رطوبت سنج

 -مجهز بودن كارگاه به نور متناسب با ميزان ديد افراد نيمه بينا

-دما سنج

-استهاده از دستكش التكس

سيستم تهويه-رايانه

-كنترل رطوبت در كارگاه

-تخته وايت برد

 -مجهز بودن كارگاه به دستگاه تهويه

-تخته پاک كن

-استهاده از ماسک دهان

-ماژيک وايت برد

-جلوگيري از ورود حشرات به داخل كارگاه

-كتابخانه

توجهات زيست محيطي :
-

19

 برگه استاندارد تجهيزاتردیف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

كپسول آتش نشاني

پودر خشک  6كيلويي

 1دستگاه

2

جعبه كمكهاي اوليه

سري كامل تجهيزات

1جعبه

3

دار كوچک پايه دار

( 40Cm × 60 Cmنسبت

 15دستگاه

به منطقه بافت)
4

كالف بازكني

چوبي

 3دستگاه

5

چوب شمشيرک

با وخامت كمتر از  5ميليمتر

 15عدد

6

چوب كوجي

چوبي

 15عدد

7

زير سري كوجي

چوبي

 30عدد

8

هاف

(چوبي يا فلزي و )...

 15عدد

9

گوه

استاندارد

 20عدد

10

چوب كمكي روي چوب كوجي

گرد

 15عدد

11

تخته وايت برد

()100 Cm × 150Cm

1عدد

12

كتابخانه

پنج قهسه اي

 1عدد

13

رايانه

 P4گويا مجهز به درشت نما يا سيستم صهحه خوان

 1دستگاه

14

ميز مربي

(چوبي يا فلزي)

 1عدد

15

صندلي مربي

(چوبي يا فلزي)

 1عدد

16

صندلي يا نيمكت كارآموز

چوبي

 15عدد

17

نقشه

در رجشمارهاي مختلف مناسب سازي شده در مقياس

از هر كدام  15عدد

بزرگ تر از حد معمول براي افراد نيمه بينا و تهيه آن
به صورت صوتي براي افراد نابينا
18

دار

فندک دار  ،ثابت  ،تبريزي،افقي  ،گردان

از هر كدام  1دستگاه

19

دما سنج

گويا

 1دستگاه

20

رطوبت سنج

گويا

 1دستگاه

21

سيستم تهويه

مطبوع

 1دستگاه

22

ظرف مخصوص جمع آوري نخ هاي اوافي

پالستيكي

 2عدد

توجه :
 -تجهیزات براي یك کارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود .
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 برگه استاندارد موادردیف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

نخ چله پشمي

 20رج

 200گرم

2

نخ چله پنبه اي

 40رج

 200گرم

3

نخ چله ابريشمي

 50رج

 200گرم

4

نخ پود پشمي و پنبه اي

( 16ال 12 ،ال و  24ال)

از هر كدام  100گرم

5

ماژيک وايت برد

(قرمز ،آبي و مشكي)

از هر كدام  1عدد براي هر كارگاه

6

مداد

HB

 1عدد

7

كاغذ

( A5يا )A4

 2عدد

8

ماژيک

ود آب

 1عدد

9

ماسک دهان

يكبار مصرف

 1عدد

10

دستكش

التكس

 1جهت

11

نخ تسمه

پالستيكي متناسب با عرض قالي

 5متر براي هر كارگاه

12

تخته پاک كن

وايت برد

1عدد براي هركارگاه

13

ميخ

نسبتاً متوسط

 100گرم

14

سوزن

(كوچک و بزرگ)

از هر كدام  2عدد

15

سنباده

(چوب و آهن)

از هر كدام  5عدد براي هر كارگاه

16

اسپري

حشره كش

 2عدد براي هر كارگاه

توجه :
 -مواد به ازاء یك نفر در نظر گرفته شود .
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توضیحات

 برگه استاندارد ابزارردیف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

آچار

فرانسه

 5عدد

2

سانتي متر

(پالستيكي يا پارچه اي يا آهني) مناسب سازي شده

 15عدد

با اعداد درشت براي افراد نيمه بينا و اعداد بريل براي
افراد نابينا
3

انبردست

استاندارد

 3عدد

4

قيچي

تركي

 15عدد

5

قالب

فلزي

 15عدد

6

خط كش

(چوبي يا آهني  50سانتي متري) مناسب سازي شده

 15عدد

7

گونيا

با اعداد درشت براي افراد نيمه بينا و اعداد بريل براي
افراد نابينا
( 50سانتيمتري) مناسب سازي شده با اعداد درشت

 15عدد

براي افراد نيمه بينا و اعداد بريل براي افراد نابينا
8

سوهان

(چوب و آهن)

از هر كدام  1عدد

9

ماشين حساب

گويا

 5عدد

توجه :
-

ابزار به ازاء یك کارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود.
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توضیحات

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استهاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

عنوان منبع يا نرم افزار

مولف

مترجم

سال نشر

محل نشر

ناشر يا توليد كننده

1

جزوه چله كش

صباحت جمشيدي

ااااااا

ااااااا

ااااااا

ااااااا

2

جزوه ايمني و بهداشت در محيط كار

فاطمه السادات اعتضاد

ااااااا

ااااااا

ااااااا

ااااااا

مترجم/

محل نشر

ناشر

رديف

نام كتاب يا جزوه

سال نشر

مولف  /مولهين

مترجمين

1

فرش ايران

1368

شيرين صوراصرافيل

اااااا

تهران

انتشارات فردين

2

مقدمه اي بر شناخت قالي ايران

1375

جواد يساولي

اااااا

تهران

فرهنگسرا (يساولي)

3

پژوهشي در فرش ايران

1381

تورج ژوله

ااااااا

تهران

انتشارات يساولي

4

آموزش هنر قاليبافي

1378

پوراندخت نيرومند

ااااااا

تهران

انتشارات بازتاب

فهرست سايت هاي قابل استهاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان
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