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درحد انتظار

بررسي كاربرد قوانين در فرآيند توليد   -بررسي كاربرد قوانين مربوط به قرارداد 
پيمانكاري در توليد فرش   - بررسي كاربد قوانين بيمه بافندگان ، كارگاه فرشبافي ، 
مواد اوليه و فرش  -   تحليل كاربرد قوانين بيمه در عرضه فرش   -  بررسي كاربرد 

قوانين بيمه در حمل و نقل فرش

2
بررسي مقررات گمركي ، بيمه 

پايين تر از حد و حمل و نقل
1توانايي انجام يكي از شايستگي هاانتظار

شاخص تحققاستاندارد عملكرد (كيفيت)

پودمان 2: 
تحليل 

قوانين و 
مقررات  
موثر در 

توليد فرش

بررسي قوانين مربوط به كار
بررسي قوانين مربوط به كار ، 
مقررات گمركي ، بيمه و حمل 

و نقل در حوزه فرش

باالتر از حد 
انتظار

شناسايي و بررسي كاربرد قوانين مجوز توليد فرش -  بررسي كاربرد قوانين در فرآيند 
توليد   -  بررسي كاربد قوانين مربوط به قرارداد پيمانكاري در توليد فرش  -  

شناسايي شرايط و قوانين بيمه مربوط به فرش -  بررسي كاربرد قوانين بيمه بافندگان 
، كارگاه فرش بافي ، مواد اوليه و فرش -  تحليل انواع انبارداري ، عوامل آسيب رسان 

و شرايط مناسب نگهداري فرش  -  تحليل مقررات گمركي و حمل و نقل -  تحليل 
قوانين بيمه در عرضه فرش   -  بررسي كاربرد قوانين بيمه در حمل و نقل فرش
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3

شناسايي و كيفيت سنجي ابزار 
و تجهيزات

درحد انتظار

سنجش صحيح كيفيت نخهاي پشمي ، ابريشمي و پنبه اي به روش تجربي و مشاهده 
اي

-مقايسه كيفيت رنگرزي نخهاي مختلف
- مقايسه نخهاي دست ريس و كارخانه اي

- مقايسه و بررسي كيفيت ابزار و تجهيزات موجود

2

پايين تر از حد 
1توانايي انجام يكي از شايستگي هاانتظار

شاخص تحققاستاندارد عملكرد (كيفيت)

پودمان1: 
شناسايي و 

كيفيت 
سنجي مواد 
اوليه ، ابزار و 
تجهيزات

شناسايي و كيفيت سنجي مواد 
اوليه فرش

سنجش كيفيت انواع مواد اوليه 
فرش به روشهاي تجربي ، 

مشاهده اي و آزمايشگاهي و 
تحليل تغييرات ابزار و تجهيزات 

فرش

باالتر از حد 
انتظار

 -سنجش صحيح كيفيت نخهاي پشمي ، پنبه اي و ابريشمي فرش به روش تجربي ، 
مشاهده اي و آزمايشگاهي

-مقايسه نخهاي خالص از جنس پشم ، پنبه و ابريشم از نخهاي ناخالص و مصنوعي
-مقايسه و بررسي نخهاي مرغوب و نامرغوب از جنسهاي مختلف 

-مقايسه و بررسي ويژگيهاي نخهاي دست ريس با كارخانه اي
-مقايسه و بررسي رنگ گياهي و شيمايي در نخهاي مختلف 

- مقايسه و بررسي نخهاي رنگ شده مرغوب و نامرغوب از جنسهاي مختلف
-مقايسه و بررسي كيفيت ابزار و تجهيزات موجود با ابزار ارگونومي و جديد
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نمره شايستگي پودمان
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درحد انتظار

بررسي قابليتها و نحوه برگزاري انواع بازار
-سنجش كيفي انواع بازار

-بررسي نظرسنجي در بازار داخلي فرش
مقايسه و بررسي كيفيت بازارهاي داخلي

-بررسي عوامل توانمندساز در بازارهاي داخلي فرش
-بررسي و تدوين طرح توجيهي توليد فرش

-شناسايي و بررسي عوامل موثر در قيمت گذاري فرش
- بررسي شرايط انواع بازارهاي خانگي ، روستايي و دائمي در قيمت گذاري فرش

2

تحليل اقتصادي در توليد 
فرش

پايين تر از حد 
1توانايي انجام يكي از شايستگي هاانتظار

شاخص تحققاستاندارد عملكرد (كيفيت)

پودمان 3: 
تحليل 
عوامل 

اقتصادي در 
توليد فرش

تحليل بازار داخلي در توليد 
فرش

تحليل انواع بازارهاي داخلي 
و تحليل و تدوين طرح 
توجيهي در توليد فرش

باالتر از حد 
انتظار

شناسايي انواع بازار فرش در منطقه زندگي خود
-بررسي قابليتها و نحوه برگزاري انواع بازار

-سنجش كيفي انواع بازار
-بررسي نظرسنجي در بازار داخلي فرش

       مقايسه و بررسي كيفيت بازارهاي داخلي
-بررسي عوامل توانمندساز در بازارهاي داخلي فرش

-تحليل شرايط كيفي بازارهاي داخلي
-بررسي و تدوين طرح توجيهي توليد فرش

-شناسايي و بررسي عوامل موثر در قيمت گذاري فرش
-بررسي شرايط انواع بازارهاي خانگي , روستايي و دائمي و قيمت گذاري فرش
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−  نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات 2،1 يا 3 است . 
−زماني هنرجو شايستگي كسب مي كند كه در ارزشيابي	پودمان حداقل نمره شايستگي 2 را اخذ كند.

 − حداقل نمره قبولي پودمان 12 از 20 است. 
− نمره كلي درس زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كليه	پودمان ها	، شايستگي را كسب نمايد. 

* توجه: لطفاً اصالحات الزم را با خودكار قرمز مشخص فرماييد.
اين نمون برگ ارزشيابي در تاريخ ......................... توسط كارشناس محترم رشته مورد تاييد 

قرار گرفت.
نام كارشناس

امضاء

3

2خواندن صحيح ، درك مطلب و نوشتن پاسخهاي صحيح تمرينهادرحد انتظار
توانايي درك مطلب ويژگيهاي 

پايين تر از حد فرهنگي و عرضه فرش
1توانايي انجام يكي از شايستگي هاانتظار

شاخص تحققاستاندارد عملكرد (كيفيت)

پودمان 5:  
معرفي و 
عرضه 

اطالعات  
فني فرش

توانايي درك مطلب در زمينه 
كيفيت و شناسنامه فرش

خواندن و درك مطلب زبان 
انگليسي در معرفي كيفيت و 
شناسنامه فرش ، ويژگيهاي 

فرهنگي و عرضه فرش دستباف 
ايران

باالتر از حد 
انتظار

خواندن صحيح ، درك مطلب و نوشتن پاسخهاي صحيح تمرينها و بيان جمالت جديد 
با كلمات آموخته شده
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درحد انتظار

بررسي مواد اوليه و طرح و توليد در راهبردهاي فرهنگي توليد فرش
-بررسي كيفيت فضا در راهبردهاي فرهنگي توليد فرش

-بررسي فرهنگ ملي , هويت و اصالت و جهاني شدن در راهبردهاي فرهنگي توليد
-بررسي تهاجم فرهنگي , بيگانگي و بي تفاوتي در راهبردهاي فرهنگي فرش

   بررسي عوامل نيروي انساني , فضا و محصول در راهبردهاي فرهنگي عرضه فرش
-بررسي عوامل موثر (  مخاطب , تبليغات و فروش )  در راهبردهاي فرهنگي عرضه 

فرش

2

تحليل راهبردهاي فرهنگي 
در عرضه فرش

پايين تر از حد 
1توانايي انجام يكي از شايستگي هاانتظار

شاخص تحققاستاندارد عملكرد (كيفيت)

پودمان 4:  
تحليل 

راهبردهاي 
فرهنگي و 
موثر در  

توليد  فرش

تحليل راهبردهاي فرهنگي 
تحليل راهبردهاي فرهنگي در در توليد فرش

توليد و عرضه فرش و عوامل 
بازدارنده آن

باالتر از حد 
انتظار

 -بررسي عامل نيروي انساني در راهبردهاي فرهنگي توليد فرش
-بررسي مواد اوليه و طرح و توليد در راهبردهاي فرهنگي توليد فرش

-بررسي كيفيت فضا در راهبردهاي فرهنگي توليد فرش
-بررسي فرهنگ ملي ، هويت و اصالت و جهاني شدن در راهبردهاي فرهنگي توليد

-بررسي تهاجم فرهنگي ، بيگانگي و بي تفاوتي در راهبردهاي فرهنگي فرش
-بررسي عوامل نيروي انساني ، فضا و محصول در راهبردهاي فرهنگي عرضه فرش

-بررسي و مقايسه عوامل موثر (  مخاطب ، تبليغات و فروش )  در راهبردهاي فرهنگي 
عرضه فرش

-شناسايي و بررسي عوامل بازدارنده راهبردهاي فرهنگي (  تهاجم فرهنگي و تبليغات 
در عرضه فرش
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