
–جدول مشخصات ماکت بسته آموزشی پایه یازدهم  11-1 رشته صنایع دستى فرش 

 211568: کد کتاب درسینام درس نصب دستگاه و تولید جاجیم و زیلو                          

 استاندارد عملکرد نام واحد یادگیري نام فصل / پودمان
پودمان

 اعتبارسنجی

نصب دستگاه جاجیم و زیلو -1  

 نصب دستگاه زیلو بافی-1
محاسبه و برآورد مساحت کارگاه، تعیین محل نصب 

دستگاه زیلو بافی اتصال قطعات و آماده سازي دستگاه 
 براي چله ریزي

 نصب دستگاه جاجیم بافی-2
محاسبه و برآورد مساحت کارگاه ، تعیین محل نصب 

قطعات و اماده سازي دستگاه دستگاه جاجیم بافی اتصال 
 براي چله ریزي

بافت زیلو -2
 تهیه نخهاي زیلو بافی-3

تعیین جنس و رنگ نخ زیلو بافی ، محاسبه مقدار طولی 
و وزنی نخ ها و برآورد هزینه مواد مصرفی، خرید نخ و 

 انتقال آن به کارگاه

 بافت زیلو -4
جداسازيپودکشی و نقش اندازي زیلو بر اساس نقشه و 

 آن از دار

 بافت جاجیم ساده-3
 تهیه نخهاي جاجیم بافی -5

تعین و محاسبه رنگ ، جنس و مقدار مورد نیاز نخ هاي 
مصرفی ، گردآوري اطالعات مربوط به بازارهاي فروش و 

 خرید نخ و انتقال آن به کارگاه جاجیم بافی 

 بافت جاجیم ساده -6
اساس نقشه وپودکشی و نقش اندازي جاجیم بر 
 جداسازي و دوخت آنها به یکدیگر

 بافت جاجیم نقش دار -7 بافت جاجیم-4
سربندي،پودگذاري،بافت جاجیم مطابق نقشه و پیچیدن 

شیرازه و چرخاندن جاجیم و جداسازي آن از دستگاه، 
 برش و دوخت قطعات جاجیم  به یکدیگر و سردوزي آنها

 شیرکی بافت جاجیم -8 بافت جاجیم شیرکی -5
سربندي،پودگذاري،بافت جاجیم مطابق نقشه و پیچیدن 

شیرازه و چرخاندن جاجیم و جداسازي آن از دستگاه، 
 برش و دوخت قطعات جاجیم  به یکدیگر و سردوزي آنها



–جدول مشخصات ماکت بسته آموزشی پایه یازدهم  11-2 رشته صنایع دستى فرش 

  211569:کد کتاب درسی          نام درس: پرداخت و سرویس کاري فرش

 استاندارد عملکرد نام واحد یادگیري نام فصل / پودمان
پودمان

 اعتبارسنجی

 پرداخت اولیه فرش-1

 پرداخت اولیه فرش-1
پرداخت اولیه یک متر مربع فرش با کیفیت درج شده در 

(استاندارد پرداخت) با دستگاه پرداخت  1جدول شماره 
 دقیقه 15در 

 خاك گیري فرش-2
متر مربعی با کیفیت درج شده در  3خاك گیري قالیچه 

(استاندارد خاك گیري) با دستگاه خاك  4جدول شماره 
 دقیقه 30گیري در 

 کز دادن-3
متر مربعی با  دستگاه شعله پخش 3کز دادن یک قالیچه

 دقیقه 5به مدت کن و کپسول گاز 

 شست و شوي فرش-2

 شست و شوي اولیه فرش-4
متر مربعی با کیفیت درج شده  3شست و شوي قالیچه 

(استاندارد شست و شوي فرش) با  3در جدول شماره 
 دقیقه 20ابزار شالقی ،بیلچه، فرچه و مواد شوینده در 

 خشک کردن فرش-5
آبگیري متر مربعی با دستگاه غلطک  3آبگیري قالیچه 

 10دقیقه و با با دستگاه آبگیري دورانی دیگی در  2در 
 دقیقه

 پرداخت نهایی فرش پرداخت نهایی فرش -3
موگیري یک متر مربع فرش به میزان یک میلیمتر از

 دقیقه 10سطح فرش با دستگاه پرداخت در 

 دارکشی فرش دارکشی فرش-4
در متر مربعی با کیفیت درج شده  3دارکشی قالیچه 

(استاندارد دارکشی) به وسیله ابزارهاي  2جدول شماره 
 دقیقه 20دارکشی در 

 سرویس کاري فرش سرویس کاري فرش-5
متر فرش با 1دو گره زنی، شیرازه زنی چرم دوزي 
(استاندارد سرویس  5کیفیت درج شده در جدول شماره 

 دقیقه 30کاري فرش) در 


