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  فرش 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
عد از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم بتواند به عنوان استاد كار يا عامل  كسي است كه ب1فرش باف درجه 

 هاي توليد فرش در منطقه مربوطه بوده و بايستي در كاربرد مواد اوليه متناسب با رج شمار توليد فرش در مكانيزم
 بافت فرش به ‘انجام مراحل تكميلي پس از بافت ‘ استفاده از انواع گره متداول مطلوب در منطقه ‘ بافت 

چند ضلعي و سوف و برجسته و دورو و راه اندازي و مديريت كارگاه توليدي فرش ، بيضي يا صورت گرد 
 . توانمند باشد

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني:  توانايي جسميحداقل 

  7-3/2/57/54 با كد 2فرش باف درجه  : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت     330     :                 آموزش    دوره طول

  ساعت      24     :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     306   :                 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:   سنجش نتايج كار عملي امتياز-2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  نس مرتبط ليسا :حداقل سطح تحصيالت 
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  فرش باف : نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي شناخت انواع فرش از نظر جنس و ابعاد  1
  توانايي شناخت و تعيين ضخامت مواد اوليه متناسب با رج شمار 2
  توانايي شناخت مكانيزم هاي بافت فرش و نوع پودگذاري 3
   ناطقانواع گره متداول در متوانايي شناخت  4
  تواناي شناخت مراحل تكميلي بعد از بافت  5
  بيضي يا چند ضلعي توانايي بافت فرش به صورت گرد ،  6
  توانايي بافت فرش سوف 7
  توانايي بافت فرش برجسته  8
   روتوانايي بافت فرش دو 9

  توانايي راه اندازي و مديريت كارگاه توليدي فرش  10
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  فرش باف:  شغلام ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  4  2  2  انواع فرش از نظر جنس و ابعادتوانايي شناخت   1

       با انواع فرش از نظر جنس پرز و موارد استفادهآشنايي   1-1

         پشمي -  

        )پشم(  كرك -  

        و ابريشم) پشم (  كرك -  

        ابريشمي -  

        د استفادهورآشنايي با انواع فرش از نظر جنس چله و پود و مناطق م  2-1

         پشم -  

         پنبه -  

         ابريشم -  

        پشمآشنايي با فرش هاي تمام   3-1

        آشنايي با فرش هاي تمام ابريشم  4-1

        )طال يا نقره( آشنايي با فرش هاي صوف باف پود رو فلزي   5-1

كنـاره  ‘ پرده اي   ‘ قالي  ‘ بزرگ پارچه   ( آشنايي با انواع فرش از نظر ابعاد          6-1
  ...)پادري و ‘ ذرع و چارك ‘ ذرع و نيم ‘ قاليچه ‘ ذرع  دو‘ 

      

        شناسايي اصول شناخت انواع فرش از نظر جنس و ابعاد   7-1

  6  4  2   و تعيين ضخامت مواد اوليه متناسب با رج شمارتوانايي شناخت   2

        رج و رج شمارآشنايي با   1-2

        ) كرماني‘  فارسي ‘ آذري (  ذزع -  

        ) كرماني‘  فارسي ‘ آذري ( چارك -  

        ) فارسي‘ آذري (  گره ذرعي -  

         رج شمار-  

         نحوه محاسبه رج شمار به صورت منطقه ايآشنايي با   2-2
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  فرش باف:  ام شغلن
 سياهداف و ريزبرنامه در

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         تبريز-  

        )صد تايي(  اصفهان -  

        )ال(  نائين -  

        آشنايي با تناسب ضخامت چله با رج شمار   3-2

        آشنايي با انواع پود از نظر ضخامت    4-2

         نازك-  

         هم قطر چله -  

         ضخيم-  

        از نظر محل عبور آشنايي با انواع پود   5-2

         )ضربدري در دم بافت ديده نمي شود ( –) وقتي كه هاف باال رفته(  پود زير -  

 –وقتـي كـه هـاف پـايين آمـده و بـه كـوجي رسـيده اسـت                    (  پود رو    -  
  )ضربدري در دم بافت موجود است(

      

        آشنايي با تناسب ضخامت پود ها با رج شمار  6-2

        و تناسب آن با رج شمار) خامه(  انواع پشم هاي ماشين ريس آشنايي با ضخامت  7-2

آشنايي با ضخامت انواع كرك ماشين ريس و تعداد الي آن ها و تناسـب                 8-2
  آن با رج شمار

      

        آشنايي با ضخامت انواع ابريشم پرز و تناسب آن با رج شمار  9-2

        با رج شمار آشنايي با ضخامت انواع پشم دست ريس و تناسب آن   10-2

شناسايي اصول شناخت و تعيين ضخامت مواد اوليه متناسب با رج شـمار               11-2
  فرش توليدي

      

  18  16  2  توانايي شناخت مكانيزم هاي بافت فرش و نوع پود گذاري  3

       آشنايي با شناخت انواع مكانيزم هاي بافت فرش  1-3

         چله صاف -  

         لول -  
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  ش باففر:  ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         نيم لول -  

         تخت -  

        )كرباسي(  چله مواج -  

         تك نما -  

         يك و نيم لول-  

         جفت نما -  

        آشنايي با انواع روش پود گذاري   2-3

         تك پود -  

        )تخت(  نازك -  

        ) كرباسي( ضخيم -  

         دوپود -  

        )نيم لول(  هم قطر چله -  

        ) كرباسي و تخت (  ضخيم -  

        ) لول (  نازك و ضخيم -  

         سه پود -  

        )لول( ضخيم – نازك – ضخيم -  

        )لول(  هم قطر چله -  

         بيش از سه پود -  

        )لول( چند چين يك پود -  

        خت مكانيزم هاي بافت فرش و نوع پود گذاريشناسايي اصول شنا  3-3

  7  5  2  توانايي شناخت انواع گره ي متداول در مناطق   4

با هر گره يك خانه رنگي از نقشه فرش كه داراي (آشنايي با گره هاي تك   1-4
  )يك چله زير و يك چله رو است پوشش داده مي شود
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  فرش باف:  ام شغلن
 رسياهداف و ريزبرنامه د

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        )يو نائين‘ يو كرمان ‘ چپ ‘ راست (  گره هاي تك متقارن -  

        )يو كج‘ چپ ‘ راست (  گره هاي تك نامتقارن -  

        )دوتايي( آشنايي با گره هاي جفتي   2-4

        پيوسته ) دوتايي (  گره هاي جفتي -  

 3،  ) دبليـو   (  تـاري كرمـان      3 تـاري آذري ،      2 ( گره هاي جفتي متقارن      -  
  )  تاري كردي 4 تاري آذري ، 4تاري ، 

      

 تاري نامشخص 3 تاري مشخص ، 3 تاري ، 2(  گره هاي جفتي نامتقارن -  
 تاري 4 تاري نائين ، 4 تاري كرمان ، 3 تاري نامشخص مشهد ، 3كاشان ، 
  ) كرمان 

      

        ) مل سركش با ع(  گره هاي جفتي ناپيوسته -  

        )  تاري 4 تاري ، 2(  گره هاي جفتي ناپيوسته متقارن -  

        ) تاري 4 تاري ، 3 تاري ، 2(  گره هاي جفتي ناپيوسته نا متقارن -  

 خانه رنگي از نقشه فرش پوشش داده 3كه با هر گره (  تايي 3 گره هاي -  
  ) مي شود 

      

        )  تاري 6  تاري ،3(  تايي متقارن 3 گره هاي -  

 6 تاري ، 4 تاري كرمان ، 3 تاري راور ، 3(  تايي نامتقارن 3 گره هاي -  
  )  تاري قائن 6تاري اردكان ، 

      

        آشنايي با عمل سركش   3-4

        آشنايي با روش دست گردن  4-4

        شناسايي اصول شناخت انواع گره متداول در مناطق  5-4

        يي متداول در مناطقشناسايي اصول زدن گره ها  6-4

  9  6  3  توانايي شناخت مراحل تكميلي بعد از بافت   5

        در فرش) نازك كاري( پرداخت آشنايي با اصول   1-5

        آشنايي با انواع شور فرش  2-5

        آشنايي با اصول انتخاب شور مناسب   3-5
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  فرش باف:  ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

  آموزشزمان
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       آشنايي با انواع شيرازه منفصل  4-5

        آشنايي با انواع روش مهار كردن سر و ته فرش  5-5

        آشنايي با داركشي  6-5

        آشنايي با رنگ گذاري  7-5

        آشنايي با رنگ برداري و لكه گيري  8-5

        رخوردارندآشنايي با نحوه شور فرش هايي كه از استحكام كمي ب  9-5

        آشنايي با نحوه خشك كردن فرش  10-5

        آشنايي با نحوه كز دادن و اطو كشيدن و ساير مراحل زيبا سازي   11-5

        آشنايي با مراحل رفو و نحوه رفع معايب باقي مانده در فرش  12-5

        شناسايي اصول شناخت مراحل تكميلي پس از بافت   13-5

  78  75  3  بيضي يا چند ضلعي‘ ه صورت گرد توانايي بافت فرش ب  6

        بيضي و چند ضلعي‘ شناسايي اصول محاسبه فرش هاي گرد   1-6

چله و پود زير با توجه بـه مـساحت          ‘ شناسايي اصول انتخاب نوع و مقدار خامه          2-6
  فرش 

      

        شناسايي اصول ترسيم فرم فرش بر روي چله ها قبل از شروع بافت   3-6

        يي اصول گليم بافي قسمت هايي كه فاقد گره هستندشناسا  4-6

        بيضي يا چند ضلعي‘ شناسايي اصول بافت فرش به صورت گرد   5-6

  78  75  3  توانايي بافت فرش سوف  7

        شناسايي اصول بافت فرش سوف ساده  1-7

        شناسايي اصول بافت فرش زمينه گالبتون   2-7
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  فرش باف:  ام شغلن
  و ريزبرنامه درسياهداف

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        )زري باف( شناسايي اصول بافت فرش زربفت   3-7

  66  63  3 توانايي بافت فرش برجسته   8

        شناسايي اصول استفاده از گره مضاعف در بافت فرش برجسته   8- 1
        شناسايي اصول قيچي كاري فرش برجسته  8- 2

        با انواع قيچيآشنايي   8- 3

        شناسايي اصول ثابت كردن فرمهاي برجسته  8- 4

        شناسايي اصول قيچي كاري برجسته  8- 5

  63  60  3  توانايي بافت فرش دورو  9

        آشنايي با چله كشي فرش دورو   1-9

        آشنايي با تقسيم چله ها در فرش دورو  2-9

        نهآشنايي با بافت فرش دورو به نوبت و جداگا  3-9

        آشنايي با پود كشي فرشهاي دورو  4-9

        شناسايي اصول بافت فرش دورو و تعيين ضخامت خامه  5-9

  1  -  1  توانايي راه اندازي و مديريت كارگاه توليدي فرش  10

        آشنايي با نحوه تحقيق در بازار فرش و دست يابي به اطالعات سالم  1-10

        تريانآشنايي با رنگ هاي مطلوب مش  2-10

        آشنايي با نحوه رنگ بندي رنگ هاي انتخابي  3-10

       آشنايي با طرح هاي مطلوب مشتريان  4-10

        آشنايي با شيوه هاي بافت مطلوب مشتريان   5-10

        آشنايي با انتخاب مواد  اوليه متناسب با سليقه مشتريان  6-10

         خواب سرمايه آشنايي با نحوه كاهش هزينه هاي انبارداري و  7-10

        آشنايي با نحوه كاهش زمان و هزينه هاي توليد ضمن ارتقاء كيفيت  8-10

        بافيآشنايي با نحوه ايجاد و تجهيز كارگاه هاي متمركز فرش   9-10
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  فرش باف:  ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        اشت و مسائل ايمني در كارگاهآشنايي با بهد 10-10

        )به بافي( آشنايي با نحوه افزايش بهره وري و كاهش ضايعات  11-10

اجتمـاعي و آداب و رسـوم بافنـدگان و      ‘ فرهنگي  ‘ آشنايي با مسائل حقوقي    12-10
  كارفرما در منطقه و ارتقاء منزلت اجتماعي بافندگان 

      

        مشتري يا بازار آشنايي با اصول عرضه فرش به  13-10

        ...)قبال و ‘ مقاط ( آشنايي با واحدهاي پرداخت دستمزد به بافندگان  14-10

        شناسايي اصول راه اندازي و مديريت كارگاه توليدي فرش 15-10
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  فرش باف  :نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      پود زير   1
      نخ نازك  2
      نخ گالبتون  3
      نخ چله  4
       پشمنخ  5
      پود نازك  6
      ماژيك  7
      كاغذ  8
      خودكار  9
      ابريشم   10
      ماژيك وايت برد  11
      تخته پاك كن  12
      كرك  13
      چله پنبه  14
       ر پنبه پود  15
      پود رو  16
      چوب شمشيرك  17
      نقشه فرش  18
      چوب هاف  19
      قالب  20
      سيخ  21
      دفه  22
      قيچي  23
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  فرش باف:  نام شغل 
  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      شانه  22
      دفتين  25
      كركيت  26
      قيچي  27
      متر  28
      خط كش  29
      چاقو تيز كن  30
      آچار  31
      دم باريك  32
      سوزن  33
      زير سري كوجي  34
      كوجي  35
      مينيوم ودار فندك دار از جنس آل  36
      كپسول آتش نشاني  37
      تخته وايت برد  38
      نيمكت  39
      جعبه كمكهاي اوليه  40
      وسيل كمك آموزشي   41
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  فرش باف :نام شغل 

                                         ) 9شماره براساس كاربرگ ( منابع و نرم افزارهاي آموزشي فهرست 

 شرح رديف

 1385 سال –  انتشارات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور -قالي باف  1

 

  

 


