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اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته صنايع دستي (فرش): 
آقايان: انصاري، ملكي،زرينه كفش و رمضاني  

 خانم ها: اعتضاد و منتظري

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل:  
- مركز ملي فرش ايران  

-دفتر طرح و برنامه هاي درسي 
-شركت سهامي فرش ايران 

 تهران دستباف وحرف وابسته فرش بافندگان و كنندگان توليد صنف اتحاديه-
 

فرآيند اصالح و بازنگري:  
 -
 

 



 

  

 
 
 
 

  شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

نام و نام خانوادگي رديف 
آخرين مدرك 

تحصيلي  
شغل و سمت  رشته تحصيلي 

سابقه كار 
مرتبط 

 ايميل تلفن و، آدرس  

هيأت مديره اتحاديه  فرش  هنري3درجه عباس فاضلي دانش  1
 قاليبافان تهران

 تلفن ثابت : سال 24
 09353534744تلفن همراه : 

ايميل:
Abbas.fazeli1390@yahoo.com  

تهران- سهروردي شمالي- خيابان آدرس : 
 2- طبقه 2خشنودي- پالك 

 
 
 

كارشناس عبدالرضا ظهيري  2
 ارشد

تكنولوژي 
 نساجي

مسئول گروه مواد اوليه 
و رنگرزي مركز ملي 

 فرش ايران

 22142734-36تلفن ثابت :  سال 14
 09122086910تلفن همراه : 

 ايميل :
آدرس : سعادت آباد- ميدان كاج- خيابان 

 مركز ملي فرش – 15)- پالك 13كيان (
ايران 

 
 

 021- 55809431تلفن ثابت :  سال 17طراح و بافنده قالي فرش  ديپلممحمد اميري  3
 09123750887تلفن همراه : 

 ايميل : 
 خرداد- بازار كفاش ها- 15آدرس : تهران- 

- 2روبروي آتش نشاني- پاساژ بوعلي- طبقه 
- كارگاه بافت و چله كشي اميري 23پالك 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعاريف :  
استاندارد شغل :  

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

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

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

شرح شغل :  
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت ها ، 

شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .  
طول دوره آموزش :  

حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به 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 .  
كارورزي: 

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت 
دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.(مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت 

تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.) 
ارزشيابي :  

كتبي عملي و اخالق ، عملي  بخش ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
حرفه اي خواهد بود .  

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

شايستگي :  
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 يك شايستگي يا توانايي . كه مي تواند شامل علوم پايه (رياضي 

، تكنولوژي و زبان فني باشد .  ، زيست شناسي ) ، شيمي ، فيزيك 
مهارت :  

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

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

مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود . 
توجهات زيست محيطي : 

 مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.



 

  

 
 
 
 

 نام استاندارد آموزش شغل: 

فروشنده مواد اوليه، دار و ابزار قالي 

 :استاندارد آموزش شغلشرح 

فروشنده مواد اوليه، دار و ابزار قالي يكي از مشاغل مربوط به صنايع دستي (فرش) است كه شايستگي هايي از قبيل رعايت 

ايمني و بهداشت در محيط كار، تهيه و تأمين دار قاليبافي جهت فروش، تهيه و تأمين ابزار جهت فروش، تهيه و تأمين الياف و 

پرز پشمي جهت فروش، تهيه و تأمين الياف و پرز ابريشمي جهت فروش، تهيه و تأمين نخ چله جهت فروش، تهيه و تأمين 

نخ پود جهت فروش و تهيه و تأمين نقشه جهت فروش را در بر مي گيرد و در ضمن اين شغل با مشاغلي از قبيل چله كش، 

چله دوان و نصاب چله، توليد كننده قالي، قاليباف، پرداخت كار قالي، رفوگرقالي، توليدكننده دار و ابزار قالي، توليد كننده مواد 

اوليه قالي، طراح قالي، رنگ و نقطه كار نقشه قالي و رنگرز الياف قالي در ارتباط است. 

:  وروديويژگي هاي كارآموز 

پايان دوره راهنمايي ميزان تحصيالت : حداقل 

 سالمت كامل جسماني و روانيتوانايي جسمي و ذهني : حداقل 

 ندارد مهارت هاي پيش نياز  :

0B :آموزش  دوره طول  

    ساعت 160طول دوره آموزش                    :       

    ساعت 45ـ زمان آموزش نظري               :       

   ساعت 115ـ زمان آموزش عملي                :       

ـ زمان كارورزي                       :        -   ساعت 

  ـ زمان پروژه                            :       -   ساعت

 بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد ) 

% 25 كتبي : -

 %65 عملي : -

% 10 اخالق حرفه اي : -

1B: صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

 سال سابقه كار مرتبط 3- فوق ديپلم فرش با 

 سال سابقه كار مرتبط 5- ديپلم با 



 

  

 
 

 تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :  ٭

 مهارت كافي در تهيه و فروش كليه مواد بتواندفروشنده مواد اوليه، دار و ابزار قالي به فردي اطالق مي شود كه 

اوليه، دار و ابزار مرتبط با قاليبافي و حرف وابسته به آن را داشته باشد. 

 

  اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :٭

- Rug’s Raw material, loom and tools seller  
 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

- قاليباف تركي 

- قاليباف فارسي 

پيشرفته) (- قاليباف 

- چله كش 

- چله دوان و نصاب چله 

- رفوگر قالي (مقدماتي) 

- پرداخت كار قالي 

- ناظر فني قالي 

- رنگرز طبيعي قالي دستباف 

- رنگرز شيميايي قالي دستباف 

- طراح قالي (مقدماتي) 

- رنگ و نقطه كار نقشه قالي 

 - طراح نقشه قالي با رايانه

- داركش قالي 

 

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

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

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

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

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار    

 



 

  

 
 
 
 

استاندارد آموزش شغل  

 - شايستگي ها 

 عناوين رديف

2B1   رعايت ايمني و بهداشت در محيط كار

3B2   تهيه و تأمين دار قاليبافي جهت فروش 

ابزار جهت فروش تهيه و تأمين  3

پرز پشمي جهت فروش تهيه و تأمين الياف و  4

 تهيه و تأمين الياف و پرز ابريشمي جهت فروش 5

 چله جهت فروش تهيه و تأمين نخ 6

پود جهت فروش تهيه و تأمين نخ  7

 نقشه جهت فروش تهيه و تأمين 8

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- رعايت ايمني و بهداشت در محيط كار  
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 10 15 

4B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

5B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

-دستكش    دانش : 
-ماسك دهان 

-كپسول آتش نشاني 
-جعبه كمك هاي اوليه 

-ميز مربي 
-صندلي مربي 

-تخته وايت برد 
-تخته پاك كن 

-رايانه 
-ماژيك وايت برد 

 -صندلي كارآموز
-سيستم تهويه 
- رطوبت سنج 

 - دماسنج

  دقيقه 30-عوامل زيان آور محيط (فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي) 

-عوامل زيان آور محيط كار و نقش آن در بروز حوادث و بيماريهاي 
شغلي 

  دقيقه 30

  دقيقه 30-روش طبقه بندي مواد، كاال و حمل آنها 

   1-مخاطرات ناشي از حمل دستي بار از ديدگاه ارگونوميك 

  دقيقه 30-جعبه كمك هاي اوليه  

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

   1-انواع وسايل حفاظت فردي و لزوم استفاده از آنها 

  دقيقه 30- عوامل موثر در بروز برق گرفتگي 

   مهارت : 

  3 -استفاده صحيح از ابزار كار، مواد، كاال و حمل آنها 

  2 -استفاده صحيح از جعبه كمك هاي اوليه 

  2 -استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي 

  3 -استفاده صحيح از خاموش كننده هاي دستي 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- رعايت ايمني و بهداشت در محيط كار 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

6B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

7B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 نگرش : 

-جلوگيري از آسيب هاي ناشي از حوادث شغلي  

 

ايمني و بهداشت :  

-استفاده از وسايل حفاظت فردي (دستكش و ماسك دهان) 

توجهات زيست محيطي : 

 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 - تهيه و تأمين دار قاليبافي جهت فروش
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 6 8 

8B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

9B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

-دار افقي    دانش : 
-دار فندك دار 

-دار گردان 
-دار ثابت 

-دار تبريزي 
-دار رفوگري 

-دستكش 
-ماسك دهان 

-كپسول آتش نشاني 
-جعبه كمك هاي اوليه 

-ميز مربي 
-صندلي مربي 

-تخته وايت برد 
-تخته پاك كن 

-رايانه 
-ماژيك وايت برد 

 -صندلي كارآموز
-سيستم تهويه 
- رطوبت سنج 

- دماسنج 

  دقيقه 30-انواع دار از نظر جنس (چوبي و فلزي) 

  دقيقه 30-انواع دار از نظر كاربرد و منطقه (گردان، فندك دار، ثابت و ...) 

  دقيقه 30-انواع دار رفوگري (دار پيچ دار و ...) 

-انواع عيوب دار (بيدخوردگي دار چوبي، چاك خوردگي دار چوبي، خميدگي دار 
و ...) 

  دقيقه 30

   مهارت : 

  1 -انتخاب دار از نظر جنس (چوبي و فلزي) 

  2 -انتخاب دار از نظر كاربرد و منطقه (گردان، فندك دار، ثابت و ...) 

  1 -انتخاب دار رفوگري (دار پيچ دار و ...) 

-تعيين عيوب دار (بيدخوردگي دار چوبي، چاك خوردگي دار چوبي، خميدگي 
دار و ...) 

 2  

نگرش : 

-دقت در نگهداري و فروش دار قالي 

ايمني و بهداشت :  

-شرايط مناسب انبارداري (رطوبت، دما، ميكروارگانيسم ها و ...) 

- مجهز بودن كارگاه به نور كافي و دستگاه تهويه 

-طبقه بندي مناسب انبار جهت نگهداري دار 

توجهات زيست محيطي : 

 -
 
 



 

  

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- تهيه و تأمين ابزار جهت فروش 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 12 18 

10B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

11B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

-قالب    دانش : 
-چاقو 
-دفه 

-دفتين 
-قيچي  

-سيخ 
-شانه 

-قاشين 
-پاكي 

 -برپاكي
-هرزه گرد 

-دستگاه كالف بازكني 
-دستگاه چله دواني 

-چوب شمشيرك 
-چوب كوجي 

-زير سري كوجي 
-چوب كمكي روي چوب 

 كوجي
-هاف 
-گوه 

-چوب گليم 
-كيله 

-درفش 
-سوزن 
 -موچين

-انبردست 

-انواع ابزار مرتبط با قاليبافي (هاف، چوب شمشيرك، چوب 
كوجي ،قالب، دفه ، سيخ  و ...) 

   دقيقه 30/2

-انواع ابزارمرتبط با رفوگري (دفتين، قيچي، كيله، درفش، سوزن 
و ...) 

3   

  دقيقه 30- انواع ابزار مرتبط با پرداخت دستي (قيچي، تيغ دستي و ...) 

   مهارت : 

-انتخاب مناسب ابزار مرتبط با قاليبافي (هاف، چوب شمشيرك، 
چوب كوجي ،قالب، دفه ، سيخ  و ...) 

 4  

- انتخاب مناسب ابزارمرتبط با رفوگري (دفتين، قيچي، كيله، 
درفش، سوزن و ...) 

 7  

-انتخاب مناسب ابزار مرتبط با پرداخت دستي (قيچي، تيغ دستي 
و ...) 

 1  

    

 



 

  

 
  استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- تهيه و تأمين ابزار جهت فروش 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

12B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

13B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

-قلم مو نگرش : 
-آب پاش 

-دم باريك 
-چكش 
-كاسه 

-سانتيمتر 
-ميخ 

-ميخ كش 
-برس 

-بطري 
-سوهان آهن 

-اره 
-سنگ نفت 

-سنگ پا 
 -انگشتانه

-چرم و نخ چرم دوزي 
 -گونيا

-قالب پشت 
-قالب خواب مشهدي 

 -قالب گردن دراز
-چاقو بافت 

-چاقو بي نوك 
-چاقو چنگال 
-چاقو خواب 
 -چاقو ايلمك

-قيچي پرداخت 

-دقت در نگهداري و فروش ابزار قالي 

ايمني و بهداشت :  

-شرايط مناسب انبارداري (رطوبت، دما، ميكروارگانيسم ها و ...) 

- مجهز بودن كارگاه به نور كافي و دستگاه تهويه 

-طبقه بندي مناسب انبار جهت نگهداري ابزار 

 



 

  

 
  استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- تهيه و تأمين ابزار جهت فروش 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

14B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

15B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

توجهات زيست محيطي : 
 -

-قيچي سر نخ زني 
-تيغ دستي 

-قيچي برقي 
-فرچه 

-پيچ گوشتي 
-سنگ تيزكن دستي 
-سنگ تيز كن برقي 

-خط كش 
-گيره 

-كوليس 
-دستكش 

-ماسك دهان 
-كپسول آتش نشاني 

-جعبه كمك هاي اوليه 
-ميز و صندلي مربي 

-تخته وايت برد 
-تخته پاك كن 

-رايانه 
-ماژيك وايت برد 
 - صندلي كارآموز
-سيستم تهويه 
- رطوبت سنج 

- دماسنج 
 

 
 



 

  

 
  استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 - تهيه و تأمين الياف و پرز پشمي براي فروش
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

7 23 30 

16B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

17B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

-انواع پرز پشمي    دانش : 
-انواع الياف پشمي 

- فندك 
-ترازو 
-نقشه 
-وزنه 

 -دستگاه كالف بازكني
-دستكش 

-ماسك دهان 
-كپسول آتش نشاني 

-جعبه كمك هاي اوليه 
-ميز مربي 

-صندلي مربي 
 -تخته وايت برد
-تخته پاك كن 

-رايانه 
-ماژيك وايت برد 
-صندلي كارآموز 
-سيستم تهويه 
- رطوبت سنج 

- دماسنج 
 

   1-انواع الياف پشمي از نظر بومي (نژاد و فصل) و وارداتي  

  دقيقه 30-انواع نخ پشمي از لحاظ كاربرد (چله و پود) 

  دقيقه 30-انواع الياف پشمي دباغي و چيده شده 

  دقيقه 30-انواع پرز از نظر ريسندگي (دست ريس و ماشيني) 

  دقيقه 30-انواع پرز از نظر نمره 

  دقيقه 30-انواع پرز از نظر رنگرزي (طبيعي و شيميايي) 

  دقيقه 30-روش طبقه بندي الياف پشمي از نظر رنگ و كيفيت  

-روش تعيين الياف پشمي از لحاظ شستشو (ناشور، گرده شور و شسته 
شده) 

  دقيقه 30

-روش تعيين تناسب نمره پرز با رجشمار، نقشه قالي، چله و پود با توجه 
به منطقه بافت 

1   

-روش محاسبه مقدار پرز مصرفي با توجه به نقشه، رجشمار، ابعاد قالي، 
چله و پود با توجه به منطقه و مكانيزم بافت 

1   

  دقيقه 30-انواع عيوب الياف و پرز پشمي (بيدخوردگي، دباغي و ...) 

   مهارت : 

  2 -تعيين الياف پشمي از نظر بومي (نژاد و فصل) و وارداتي  

  1 -انتخاب نخ پشمي از لحاظ كاربرد (چله و پود) 

  1 -تعيين الياف پشمي دباغي و چيده شده 

  1 - تعيين پرز از نظر ريسندگي (دست ريس و ماشيني) 

 
 



 

  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 - تهيه و تأمين الياف و پرز پشمي براي فروش
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

18B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

19B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

    مهارت : 

  2 -انتخاب پرز از نظر نمره 

  2 -تعيين پرز از نظر رنگرزي (طبيعي و شيميايي) 

  3 -طبقه بندي الياف پشمي از نظر رنگ و كيفيت 

  1 -تعيين الياف پشمي از لحاظ شستشو (ناشور، گرده شور و شسته شده) 

-تعيين تناسب نمره پرز با رجشمار، نقشه قالي، چله و پود با توجه به 
منطقه بافت 

 4  

-محاسبه مقدار پرز مصرفي با توجه به نقشه، رجشمار، ابعاد قالي، چله 
و پود با توجه به منطقه و مكانيزم بافت 

 4  

  2 -تعيين عيوب الياف و پرز پشمي (بيدخوردگي، دباغي و ...) 

نگرش : 

-دقت در نگهداري و فروش مواد اوليه 

ايمني و بهداشت :  

-استفاده از وسايل حفاظت فردي (دستكش و ماسك دهان) 

-شرايط مناسب انبارداري (رطوبت، دما، ميكروارگانيسم ها و ...) 

- مجهز بودن كارگاه به نور كافي و دستگاه تهويه 

-طبقه بندي مناسب انبار جهت نگهداري مواد اوليه 

توجهات زيست محيطي : 

 -
 
 



 

  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- تهيه و تأمين الياف و پرز ابريشمي جهت فروش 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 12 16 

20B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

21B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

-الياف ابريشم وارداتي    دانش : 
-الياف ابريشم داخلي 

-الياف ابريشم 
-فندك 
-ترازو 
-وزنه 

-دستگاه كالف بازكني 
-نقشه 

 -سانتيمتر
-دستكش 

-ماسك دهان 
-كپسول آتش نشاني 

-جعبه كمك هاي اوليه 
-ميز مربي 

-صندلي مربي 
 -تخته وايت برد
-تخته پاك كن 

 

  دقيقه 30-انواع الياف ابريشم از لحاظ جنس (وارداتي و داخلي) 

  دقيقه 30-انواع الياف ابريشم از لحاظ كيفيت (اقليمي، استحكام و ...) 

  دقيقه 30-انواع پرز ابريشمي از نظر رنگرزي (طبيعي و شيميايي) 

   1-روش تعيين تناسب نمره پرز ابريشمي با رجشمار، نقشه و منطقه بافت  

-روش محاسبه مقدار پرز ابريشمي مصرفي با توجه به نقشه، رجشمار، ابعاد 
قالي، منطقه و مكانيزم بافت 

1   

-انواع عيوب الياف و پرز ابريشمي (مصنوعي، مخلوط بودن با مصنوعي، 
نايكنواختي، پوسيدگي و ...) 

  دقيقه 30

   مهارت : 

 دقيقه 30/1 -تعيين الياف ابريشم از لحاظ جنس (وارداتي و داخلي) 

 دقيقه 30/1 -تعيين الياف ابريشم از لحاظ كيفيت (اقليمي، استحكام و ...) 

 دقيقه 30/1 -تعيين پرز ابريشمي از نظر رنگرزي (طبيعي و شيميايي) 

  3 -تعيين تناسب نمره پرز ابريشمي با رجشمار، نقشه و منطقه بافت 

-محاسبه مقدار پرز ابريشمي مصرفي با توجه به نقشه، رجشمار و ابعاد 
قالي، منطقه و مكانيزم بافت 

 3  

-تعيين عيوب الياف و پرز ابريشمي (مصنوعي، مخلوط بودن با مصنوعي، 
نايكنواختي، پوسيدگي و ...) 

-رايانه  دقيقه 30/1 
-ماژيك وايت برد 

 
 
 
 
 

 



 

  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- تهيه و تأمين الياف و پرز ابريشمي جهت فروش 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

22B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

23B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 -صندلي كارآموزنگرش : 
-سيستم تهويه 
- رطوبت سنج 

- دماسنج 
 

-دقت در نگهداري و فروش مواد اوليه 

ايمني و بهداشت :  

-استفاده از وسايل حفاظت فردي (دستكش و ماسك دهان) 

-شرايط مناسب انبارداري (رطوبت، دما، ميكروارگانيسم ها و ...) 

- مجهز بودن كارگاه به نور كافي و دستگاه تهويه 

-طبقه بندي مناسب انبار جهت نگهداري مواد اوليه 

توجهات زيست محيطي : 

 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- تهيه و تأمين نخ چله جهت فروش 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

8 22 30 

24B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

25B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

- نخ چله (پنبه اي، ابريشمي،    دانش : 
 پشمي)

-فندك 
-ذره بين 

-ترازو 
-دستگاه كالف بازكني 

-سانتيمتر 
-وزنه 
-نقشه 
 -قيچي

-دستكش 
-ماسك دهان 

-كپسول آتش نشاني 
-جعبه كمك هاي اوليه 

-ميز مربي 
-صندلي مربي 

-تخته وايت برد 
-تخته پاك كن 

-رايانه 
-ماژيك وايت برد 

 -صندلي كارآموز
-سيستم تهويه 
- رطوبت سنج 

- دماسنج 
 

   1-انواع نخ چله پنبه اي از نظر رجشمار، نمره، ال و منطقه بافت 

   1-انواع نخ چله ابريشمي از نظر رجشمار، نمره، ال، منطقه بافت و ميزان تاب 

   1-انواع نخ چله پشمي از نظر رجشمار، منطقه بافت و ميزان تاب 

-روش تعيين كيفيت انواع چله (تاب، استحكام، يكنواختي، آبكوب، خشك، 
ترتاب و ...) 

1   

-انواع عيوب چله پنبه اي و پشمي (بيدخوردگي، نايكنواختي جنس، پوسيدگي و 
 (...

1   

   1-انواع عيوب چله ابريشمي (مصنوعي، مخلوط بودن با مصنوعي و ...) 

-روش محاسبه مقدار چله مصرفي با توجه به ابعاد قالي و دار، رجشمار، منطقه 
و مكانيزم بافت 

2   

   مهارت : 

  3 -انتخاب نخ چله پنبه اي از نظر رجشمار، نمره، ال و منطقه بافت 

  3 -انتخاب نخ چله ابريشمي از نظر رجشمار، نمره، ال، منطقه بافت و ميزان تاب 

  3 -انتخاب نخ چله پشمي از نظر رجشمار، منطقه بافت و ميزان تاب 

- تعيين كيفيت انواع چله (تاب، استحكام، يكنواختي، آبكوب، خشك، ترتاب و 
 (...

 3  

-تعيين عيوب چله پنبه اي و پشمي (بيدخوردگي، نايكنواختي جنس، پوسيدگي 
و ...) 

 3  

  3 -تعيين عيوب چله ابريشمي (مصنوعي ، مخلوط بودن با مصنوعي و ...) 

- محاسبه مقدار چله مصرفي با توجه به ابعاد قالي و  دار، رجشمار، منطقه و 
مكانيزم بافت 

 4  

 



 

  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- تهيه و تأمين نخ چله جهت فروش 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

26B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

27B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 نگرش : 
-دقت در نگهداري و فروش مواد اوليه  

ايمني و بهداشت :  

-استفاده از وسايل حفاظت فردي (دستكش و ماسك دهان) 

-شرايط مناسب انبارداري (رطوبت، دما، ميكروارگانيسم ها و ...) 

- مجهز بودن كارگاه به نور كافي و دستگاه تهويه 

-طبقه بندي مناسب انبار جهت نگهداري مواد اوليه 

توجهات زيست محيطي : 

 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- تهيه و تأمين نخ پود جهت فروش 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

7 16 23 

28B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

29B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

- پود (پنبه اي، ابريشمي،    دانش : 
 پشمي) 
-فندك 

-ذره بين 
-ترازو 

-دستگاه كالف بازكني 
-سانتيمتر 

-وزنه 
-نقشه 
 -قيچي

-دستكش 
-ماسك دهان 

-كپسول آتش نشاني 
-جعبه كمك هاي اوليه 

-ميز مربي 
 -صندلي مربي

-تخته وايت برد 
-تخته پاك كن 

-رايانه 
-ماژيك وايت برد 
-صندلي كارآموز 
-سيستم تهويه 
- رطوبت سنج 

- دماسنج 
 

  دقيقه 30-انواع پود (نازك و كلفت) 

   1-انواع پود پنبه اي از نظر رجشمار، نمره، ال و منطقه بافت 

   1- انواع پود ابريشمي از نظر رجشمار، نمره، ال، منطقه بافت و ميزان تاب 

   1- انواع پود پشمي از نظر رجشمار، منطقه، شيوه بافت و ميزان تاب 

-روش تعيين كيفيت انواع پود (تاب، استحكام، يكنواختي، خشك، ترتاب، 
رنگي، سفيد و ...) 

1   

-انواع عيوب پود پنبه اي و پشمي (بيدخوردگي، نايكنواختي جنس، 
پوسيدگي و ...) 

1   

  دقيقه 30-انواع عيوب پود ابريشمي (مصنوعي، مخلوط بودن با مصنوعي و.......) 

-روش محاسبه مقدار پود مصرفي با توجه به ابعاد قالي، رجشمار قالي، 
مكانيزم بافت و منطقه 

1   

   مهارت : 

  1 -انتخاب پود (نازك و كلفت) 

  2 - انتخاب پود پنبه اي از نظر رجشمار، نمره، ال و منطقه بافت 

  2 -انتخاب پود ابريشمي از نظر رجشمار، نمره، ال، منطقه بافت و ميزان تاب 

  2 -انتخاب پود پشمي از نظر رجشمار، منطقه، شيوه بافت و ميزان تاب 

- تعيين كيفيت انواع پود (تاب، استحكام، يكنواختي، خشك، ترتاب، رنگي، 
سفيد و ...) 

 2  

 
 
 
 



 

  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- تهيه و تأمين نخ پود جهت فروش 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

30B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

31B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

    مهارت : 
-تعيين عيوب پود پنبه اي و پشمي (بيدخوردگي، نايكنواختي جنس،  

پوسيدگي و ...) 

 2  

  2 -تعيين عيوب پود ابريشمي (مصنوعي، مخلوط بودن با مصنوعي و ...) 

- محاسبه مقدار پود مصرفي با توجه به ابعاد قالي، رجشمار قالي، 
مكانيزم بافت و منطقه 

 3  

 نگرش : 

-دقت در نگهداري و فروش مواد اوليه 

ايمني و بهداشت :  

-استفاده از وسايل حفاظت فردي (دستكش و ماسك دهان) 

-شرايط مناسب انبارداري (رطوبت، دما، ميكروارگانيسم ها و ...) 

- مجهز بودن كارگاه به نور كافي و دستگاه تهويه 

-طبقه بندي مناسب انبار جهت نگهداري مواد اوليه 

توجهات زيست محيطي : 

 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

- تهيه و تأمين نقشه جهت فروش 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 14 20 

32B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

33B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

-انواع كاغذ نقشه قالي در    دانش : 
رجشمارهاي مختلف 

-كارت رنگ 
-انواع نقشه قالي 

-دستكش 
-ماسك دهان 

-كپسول آتش نشاني 
-جعبه كمك هاي اوليه 

-ميز مربي 
 -صندلي مربي

-تخته وايت برد 
-تخته پاك كن 

-رايانه 
-ماژيك وايت برد 
- صندلي كارآموز 
- سيستم تهويه 

- دماسنج 
 

، كناره، پشتي، ذرع و نيم و 3×4، 2×3متري، 6-انواع نقشه قالي براساس ابعاد (
 (...

1   

   2-انواع نقشه قالي براساس نوع (سراسري، يك چهارم، يك دوم، تابلوئي و ...) 

   1-انواع نقشه از نظر طرح (محرمات، لچك ترنج و ...) براساس منطقه بافت 

   1-انواع نقشه از نظر رجشمار 

   1-انواع نقشه از نظر تناسب رنگ نقشه با مواد اوليه 

   مهارت : 

، كناره، پشتي، ذرع و 3×4، 2×3متري، 6- انتخاب نقشه قالي براساس ابعاد (
نيم و ...) 

 3  

  2 -انتخاب نقشه قالي براساس نوع (سراسري، يك چهارم، يك دوم، تابلوئي و ...) 

  3 -انتخاب نقشه از نظر طرح (محرمات، لچك ترنج و ...) براساس منطقه بافت 

  3 -انتخاب نقشه از نظر رجشمار 

  3 -انتخاب نقشه از نظر تناسب رنگ نقشه با مواد اوليه  

 نگرش : 
-دقت در نگهداري و فروش نقشه  

ايمني و بهداشت :  

-شرايط مناسب انبارداري (رطوبت، دما، ميكروارگانيسم ها و ...) 

- مجهز بودن كارگاه به نور كافي و دستگاه تهويه 

-طبقه بندي مناسب انبار جهت نگهداري نقشه 

توجهات زيست محيطي : 

 -
 



 

  

 
 
 

                    - برگه استاندارد تجهيزات

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

 دستگاه 1 كيلويي 6پودر خشك كپسول آتش نشاني  1

 جعبه 1سري كامل تجهيزات جعبه كمكهاي اوليه  2

 عدد 1(چوبي يا فلزي) ميز مربي  3

 عدد 1(چوبي يا فلزي) صندلي مربي  4

 عدد cm150 × cm 100 (1(تخته وايت برد  5

 دستگاه P4 1رايانه  6

  دستگاه 1 __________سيستم تهويه  7

 دستگاه 1 __________رطوبت سنج  8

 دستگاه 1متوسط دماسنج  9

 دستگاه 1از هر كدام (افقي، فندك دار، گردان، ثابت، تبريزي، رفوگري و ...) دارقالي   10

  عدد 1از هر كدام با توجه به تعداد نقشه كارت رنگ  11

  دستگاه 1 __________كالف بازكني  12

  دستگاه 1 __________چله دواني  13

  عدد 1 ميليمتر 5با ضخامت كمتر از چوب شمشيرك  14

  عدد 1 __________چوب كوجي  15

  عدد 2 __________زير سري كوجي  16

  عدد 1از هر كدام  (چوبي و فلزي و ...)هاف  17

  دستگاه 1 __________هرزه گرد  18

  عدد 1 __________چوب كمكي روي چوب كوجي  19

  عدد 2 __________گوه  20

  عدد 1از هر كدام براساس رجشمار، طرح، ابعاد و منطقه (سنتي و هنري) نقشه   21

 دستگاه 1 ديجيتالي متوسط ترازو  22

  عدد 1از هر كدام با جرم هاي مختلف وزنه  23

  عدد 2 __________چوب گليم  24

  عدد 15(چوبي يا فلزي) صندلي كارآموز  25

 

توجه :  

ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت  -1 شود 5 رفته  ر در نظر گ ف   ن

 



 

  

 
 
 

                  - برگه استاندارد مواد  

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

 عدد براي هر كارگاه 1از هركدام (قرمز، آبي و مشكي) ماژيك وايت برد  1

 عدد 1يكبار مصرف ماسك دهان  2

 جفت 1نخي دستكش   3

  حلقه براي هركارگاه 1از هر كدام در قطرهاي مختلف چرم  4

 بند براي هر كارگاه 1چرم دوزي نخ   5

  گرم 100از هر كدام پشمي و ابريشمي  نخ پرز  6

  گرم 100از هر كدام پشمي، ابريشمي و پنبه اي نخ چله  7

  گرم 100از هر كدام وارداتي و خام پرز ابريشم  8

  گرم 100از هر كدام پشمي، ابريشمي و پنبه اي پود كلفت  9

  دوك براي هر كارگاه 1از هر كدام بر اساس رجشمار  پود نازك  10

  دوك براي هر كارگاه 1از هر كدام (طال و نقره) پود نازك  11

  گرم 100از هر كدام (پشمي و ابريشمي) الياف   12

 عدد براي هر كارگاه 1وايت برد تخته پاك كن  13

  عدد 1كوچك فندك   14

  عدد 1از هر كدام  (كوچك و بزرگ)سوزن  15

  بسته براي هر كارگاه 1از هر كدام  براساس جنس، فرم و اندازهميخ  16

   برگ براي هر كارگاه1از هر كدام براساس رجشمار كاغذ نقشه قالي   17

 

توجه :  

شود   رفته  ر در نظر گ ف ء يك ن زا ا ه  د ب - موا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

                    - برگه استاندارد ابزار 

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

  عدد 1از هر كدام  براساس اندازه، شكل، رجشمار و منطقه بافتدفه   1

  عدد 1از هر كدام براساس اندازه، شكل، رجشمار و منطقه بافت دفتين  2

  عدد 1از هر كدام براساس منطقه بافت و رجشمار قالب   3

  عدد 1از هر كدام براساس اندازه، شكل، رجشمار و منطقه بافت قيچي  4

  عدد 1از هر كدام براساس منطقه بافت چاقو  5

  عدد 1از هر كدام براساس اندازه و شكل سيخ پودكشي  6

  عدد 1از هر كدام براساس اندازه، شكل و منطقه بافت شانه  7

  عدد 1از هر كدام خميده بي دنده، خميده، دنده دار و اره اي يا ساتوري بر اساس رجشمار قاشين  8

  عدد 1 __________پاكي  9

  عدد 1 __________برپاكي  10

  عدد 1 __________كيله  11

  عدد 1از هر كدامبراساس رجشمار درفش  12

  عدد 1مقاش فلزي موچين  13

  عدد 1فلزي كاسه  14

  عدد 1از هر كدام (پالستيكي، پارچه اي و آهني) سانتيمتر  15

  عدد 1فلزي ميخ كش  16

  عدد 1پالستيكي برس  17

  عدد 1شيشه اي بطري  18

  عدد 1از هر كدام (گرد، تخت و سه گوش) سوهان آهن  19

  عدد 1از هر كدام (چوب بر و آهن بر) اره  20

  عدد 1از هر كدام (زبر و نرم) سنگ نفت  21

  عدد 1معدني سنگ پا  22

  عدد 1فلزي انگشتانه  23

  عدد 1دستي ذره بين  24

 

توجه :  

ت  - ه ظرفي ه ب رگا ء يك كا زا ا ه  ر ب زا 1اب شود .5 رفته  ر در نظر گ ف   ن

 
 

 



 

  

 
 
 

                    - برگه استاندارد ابزار 

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

  عدد 1فلزي گونيا  25

  عدد 1از هر كدام براساس رجشمار قالب پشت  26

  عدد 1از هر كدام براساس رجشمار قالب خواب مشهدي  27

  عدد 1از هر كدام براساس رجشمار قالب گردن دراز  28

  عدد 1از هر كدام براساس رجشمار چاقو بافت  29

  عدد 1از هر كدام براساس رجشمار چاقو بي نوك  30

   عدد1از هر كدام براساس رجشمارچاقو چنگال  31

   عدد1از هر كدام براساس رجشمارچاقو خواب  32

   عدد1از هر كدامبراساس رجشمار چاقو ايلمك  33

   عدد1 بي عاج مخصوص چله و پود (سر پهن)انبردست  34

  عدد 1از هر كدام سر پالستيكي (در اندازه هاي مختلف) قلم مو  35

   عدد1از هر كدامبراساس رجشمار دم باريك  36

  عدد 1از هر كدام (فلزي و پالستيكي) چكش  37

   عدد1از هر كدام (پرداخت، سر نخ زني و ...) قيچي رفو  38

   عدد1از هر كدام در اندازه هاي مختلف تيغ دستي  39

  دستگاه 1از هر كدام براساس رجشمار قيچي برقي  40

   عدد1پالستيكي فرچه  41

   عدد1از هر كدام (چهارسو، دو سو و ...) پيچ گوشتي  42

   عدد1از هر كدام (دستي و برقي)  سنگ تيزكن  43

   عدد1از هر كدام در اندازه هاي مختلف خط كش  44

   عدد1فلزي گيره  45

   عدد1 __________كوليس  46

     

 

توجه :  

ت  - ه ظرفي ه ب رگا ء يك كا زا ا ه  ر ب زا 1اب شود .5 رفته  ر در نظر گ ف   ن

 

 

 



 

  

 

 
 
 
 
 

 - منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين استاندارد ) 

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

 ــــــــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــ محمود حاج نصيري جزوه فروشنده مواد اوليه، دار و ابزار قالي 1

 ــــــــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــفاطمه السادات اعتضاد جزوه ايمني و بهداشت در محيط كار  2

       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 

 - ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصلي  

مترجم/  مولف / مولفين سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف

 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

      ندارد  
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

 

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد 
رديف عنوان 

 1ندارد 

 2 

 3 

 4 

 5 

 
 
 
 

فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط  

( عالوه بر نرم افزارهاي اصلي )  
توضيحات آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف 

   ندارد  
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