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 مقدمه
 ،ایرانی و بستر سازي زندگی بهینه در ابعاد مختلف فرهنگی هنري، اجتماعی –نیاز به تعالی جامعه در راستاي اهداف فرهنگ اسالمی  

همگام با باورهاي دینی و باتوجه به تغییرات سریع فناوري می توان برنامه اي اصولی را در  .اقتصادي، سیاسی از اولویتهایی برنامه ریزي کشور است
 ،همچنین آموزش صنایع دستی از منظر توسعه پایدار .صنایع دستی تنظیم کرد هجهت آموزش هاي فنی و حرفه اي و کاردانش به ویژه در حوز

 ،هویتی _جهانی سازي و به کارگیري فناوري اطالعات و حفظ شاخص هاي فرهنگی  ،آموزش مادام العمر و آموزش همگانی همراه با شایستگی
این امکان را پدید می ) گرایش صنایع دستی 200شیراز(مشاغل مرتبط  این هنر به دلیل گوناگونی و فراوانی مهارت ها و .قابل گسترش می باشد

آنچه از محصوالت برون داد صنایع دستی به  .آورد تا زمینه همه جانبه اي از افزایش بهره وري و در نتیجه افزایش درآمد و کاهش فقر ایجاد نماید
 ،گستره جهانی شدن می باشد که نوعی سرمایه گذاري همه جانبه فرهنگیبیانگر هویت ملی و جایگاه فرهنگ ایرانی اسالمی در  ،جاي می ماند

براساس بررسی هاي تخصصی انجام یافته همگام با معیارها و  .اجتماعی و حتی سیاسی براي آینده نیز تلقی می شود ،اقتصادي ،هنري
در  1404برنامه اي جامع و درخور سند چشم انداز نظام جمهووري اسالمی در افق  ،استانداردهاي شناخته شده صنایع دستی در کشورهاي دیگر

منابع و مزیت هاي درخور  ،این ظرفیت ها .دانش و مهارت پدید می آید ،ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و حرفه اي همراه با گسترش و تعالی نگرش
و می تواند به دلیل بازتاب جلوه هاي زیبایی شناسانه و  می باشد ،استپایداري گرایش به رشته هاي صنایع دستی که عامل توسعه همه جانبه و 

زیبایی  همچنین بهره گیري از دانش مرتبط با صنایع دستی و تربیت روحیه .کاربردي در ابعاد مختلف زندگی بر دیگر حرف نیز تاثیر گذار باشد
راهکارهایی براي برنامه  ،همراه با بهینه سازي زندگی ،اث ملی به عنوان اصل هویتحفظ و نگهداري میر راستايفرهنگ ایرانی اسالمی در  شناسانه

 .تا به روشی صحیح و اصولی به مرحله اجرا گذاشته شود در ابعاد گسترده فرا روي برنامه ریزان قرار می دهدریزي این رشته 

اسناد باالدستی مانند سند چشم انداز بیست ساله کشور، در تدوین سند راهنماي برنامه درسی رشته صنایع دستی از مفاد و محتواي  
سیاست هاي نظام آموزش هاي فنی و حرفه اي کشور، سند برنامه درسی ملی، ارزشیابی هاي انجام شده در دفتر تالیف کتب فنی و حرفه اي و 

 .استفاده شده است.. .کاردانش و

این نیاز سنجی با بررسی مشاغل موجود در  .نیاز سنجی دنیاي کار این حوزه استراهنماي برنامه درسی رشته صنایع دستی حاصل فرآیند  
مشاغل صنایع دستی کلیه  .آغاز شد ISCOو  Onet ،مرکز آمار، سازمان میراث فرهنگی ،برنامه درسی فعلی کشور شامل مشاغل موجود در

 ،و مشاغل حوزه صنایع دستی کشورهاي آمریکامرکز آمار ایران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگري  ،برنامه درسی موجدداخل کشور از اسناد 
ایتالیا و  ،آلمان ،فرانسه ،همچنین مطالعه تطبیقی میان آموزش صنایع دستی در کشورهاي هند .نیز گردآوري و دسته بندي شد ISCOاسترالیا و 

سپس دسته بندي و  .گذراي وسطح بندي آنها بوددک ،در مراحل بعدي حذف مشاغل تکراريو مطالعه حاصل این دسته بندي  .ایران نیز انجام شد
رشد حرفه اي مشخص  ندشغلی حاصل این فرآیند نیاز سنجی بود که درآن رو عهتوس .گروه بندي مشاغل هم خانواده درگروههاي مشخص آنها بود

این کارگاه وظایف و کارهاي  درکه  مشاغل حوزه صنایع دستی در کارگاهی صورت گرفتپس ازاین مرحله تجزیه و تحلیل  .گردیدهر فرد مشخص 
آن کامال سطح و مراحل  ،محتوایی هرکار از منظر شایستگیاین کار با این هدف صورت گرفت تا اجزاي  .یک گروه شغلی به تفکیک نوشته شد

 .مشخص گردد

برنامه ریزان و کارشناسان  .هرکدام از آنها قابل استفاده و راهنماي گروه خاصی استاین سند از اطالعات گوناگونی تشکیل شده است که  
معاونین آموزشی آنها و هنرآموزان از نقشه آموزش در سطح  ،مدیران هنرستانها .فنی و حرفه اي میتوانند همزمان از کل سند بهرمند شوند

روشهاي ارزشیابی پیشرفت  ،یادگیري –راهبردهاي یاددهی  ،دروس رشتهجدول ،شایستگی هاي رشته –جدول تطبیق دروس ،2و  1صالحیت 
مشاوران تحصیلی می توانند  .اجزاي بسته آموزشی و الزامات اجرایی برنامه درسی رشته استفاده کنند،صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان ،تحصیلی

 ،حرفه اي در گروه –مسیرهاي هدایت تحیلی ،اهداف رشته ،رشتهاهمیت و ضرورت  ،بخشهاي مربوط به ویژگیهاي دانش آموزان ورودي به رشته
ویژگیهاي کلی حرفه گواهی نامه هاي اعطایی و مشاغل قابل احراز در رشته را  ،مسیرهاي هدایت تحصیلی در رشته و گرایش در دوره کاردانی

 .مطالعه نمایند
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 اهداف دوره و شاخه تحصیلی 
 شاخه فنی و حرفه اي

 تربیت و و اجتماعی سیاسی بینش و اخالقی فضائل و ملکات پرورش و عمومی پایه هاي شایستگی و فرهنگ سطح اعتالي -
 آموز دانش اخالقی و عملی – ایمانی – عقلی یکپارچه

  کشور در و کارآفرینی نوآوري تولید، کار، فرهنگ تقویت و ترویج -
 مهارت و میانی ابتدایی در سطوح )آتی و فعلی( کار بازار نیازهاي با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروي تربیت -

 آموزشی  و عدالت ملی اي حرفه صالحیت چارچوب بر مبتنی
 تحصیلی هنرجویان براي سطوح باالتر صالحیت حرفه اي  –فراهم نمودن شرایط هدایت و راهنمایی شغلی -

 

 اهمیت و ضرورت گروه فرهنگ و هنر
بسیاري به شکل گیري تمدن آن دارد و تمدنها نیز شکوفایی و رشد و بالندگی هر سرزمینی در دوره هاي گوناگون وابستگی 

از این رو توسعه و آموزش در زمینه فرهنگ و هنر نه تنها در قوام و استواري تمـدن  .وام دار فرهنگ و هنر مردمان خویشند

کهـن و   با وجود سـابقه . کشور مهم است بلکه زمینه گسترش فعالیتهاي اقتصادي را نیز به گونه اي شایسته فراهم می آورد

دیرینه هنر در کشور عزیزمان ایران و درآمیختگی آن با فرهنگ اصیل اسالمی براي رساندن پیامهاي ناب این این دین الهی 

از طرفی بر اساس اهداف مصوب شوراي عالی آموزش و پرورش . ضروري است ، هنرمندان متعهدي در این جامعه رشد یابند 

دهاي مختلف هنري و زیبایی شناسی ، شناخت زیبایی هـاي جهـان آفـرینش بـه     شناخت ، پرورش و هدایت ذوق و استعدا

ونیز تاکید  اسناد باالدستی دیگر که بر توان خلق آثار هنري ، قـدردانی از آثـار و ارزش هـاي    ... عنوان مظاهر جمال الهی و 

مه ریزي و تالیف آموزشهاي فنی و حرفـه  توصیه دارند برنامه ریزي و اجراي بخشی از این اهداف بر عهده دفتر برنا... هنري و

این دفتر بنا به سهم خود در عرصه هاي مختلف هنري که از بازار کار بیشتري برخوردار بوده و در حـال  . اي و کاردانش است

 .رشد می باشند ، اقدام به برنامه ریزي و اجراي رشته هاي گوناگون هنري در مقطع متوسطه دوم نظام جدید نموده است 

 جدول رشته هاي تحصیلی گروه فرهنگ و هنر

گروه بزرگ 
 ايحرفه-تحصیلی

 ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

 فرهنگ و هنر

 -021310زیبا هنرهاي-021210)تزئینات داخلی(طراحی دکوراسیون داخلی- 028821 برنامه تلویزیونی تولید
-فتو -021220 الگو و لباس طراحی -021510نمایشی هنرهاي و موسیقی -021410)گلیم /فرش(دستی صنایع

( دستی صنایع-021412)سرامیک و سفال(دستی صنایع -021411)چوب(دستی صنایع -021110 گرافیک
 021110شنیداري -رسانه هاي دیداري -021414)فلز( دستی صنایع -021413) سازي جواهر
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 مسیرهاي هدایت تحصیلی در گروه فرهنگ و هنر
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 مشترك گروه فرهنگ و هنر جدول دروس
 

 4: کد گروه فرهنگ و هنر: گروه تحصیلی

 021411: کد رشته تحصیلی )فرش(صنایع دستی : رشته تحصیلی

 نام و کد گروه ارزشیابی دنیاي کار شایستگی هاي غیر فنی شایسگی هاي فنی ساعت عملی ساعت تئوري ترم/ سال  نوع درس کد درس پیمانه / نام درس  شماره

نقشه کشی دستی و  1
 رایانه اي فرش

0214110110 
مشترك 
 درگروه

 180 120 دهم
 و0206و0204و0205و0202

  N٦۳,N۱٥,N۷۲,N٦٦ 0208و0207

2 
  )گروهاز ( 2درس انتخابی

مشترك 
 درگروه

      

3 
  )از گروه(3درس انتخابی 

مشترك 
 درگروه
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 جدول دروس شغلی پایه دهم در گروه فرهنگ و هنر
 نام درس پایه دهم نام رشته نام درس پایه دهم نام رشته

 تلویزیونیتولید برنامه 
تصویر برداري و صدا برداري برنامه 

 هاي تلویزیونی
 --- )هنرهاي چوبی(صنایع دستی 

 طراحی دکوراسیون داخلی
 وفضاهاي موکت سلولزي،رنگ، تزئینات

 داخلی 
 --- )سفال(صنایع دستی 

 --- )طال و جواهر(صنایع دستی  --- هنرهاي زیبا

 --- )شیشه گري(صنایع دستی  --- موسیقی و هنرهاي نمایشی

 --- رسانه هاي دیداري و شنیداري مدلسازي و دوخت دامن ،طراحی طراحی الگو و لباس

 گرافیک -فتو
عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و 

 تصویر
  

   فرشدستی و رایانه اي نقشه کشی  )فرش(صنایع دستی 

 اجرایی برنامه درسی گروه فرهنگ و هنر الزامات
 :سیاست ها و الزامات اجراییبرنامه درسی ملی ایران؛  14بند 

به عنوان یکی از زیر نظام هاي موثر در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در چـارچوب مفـاهیم و راهکـار     اجراي برنامه درسی ملی
فراهم آوردن شرایط، امکانات، منابع و زیر ساخت هـاي   هاي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستلزم اتخاذ سیاست هاي کار آمد و اثر بخش،

 :برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از. فنی و تخصصی می باشد
تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل بر کلیه اقدامات و فعالیت هاي مورد نیاز بخش هاي مختلف درون آموزش و پرورش و تاییـد   .1

 وزیر آموزش و پرورش؛ و ابالغ آن توسط 

آموزشی و تربیتی با رعایت استانداردها، حفظ مصالح ملی، افزایش مشارکت کلیه مجریان در سطوح مختلف بـا   طراحی و اجراي برنامه هاي .2
 تاکید بر کاهش تمرکز؛ 

نگهداشت و ارتقاي نیروي انسانی متخصص اعم از کارشناسان، مشـاوران و نـاظران علمـی بـه منظـور       ،بکارگیري روش هاي موثر در تامین .3
 طراحی و تدوین راهنماي برنامه درسی حوزه هاي تربیت و یادگیري ؛

 اختصاص منابع مالی مناسب و حمایت هاي حقوقی و اداري براي اجرا و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب؛  .4

فرهنگ سازي و نهادینه کردن آن بـا اسـتفاده از ظرفیـت هـاي درون و بیـرون       ،وش هاي اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملیبکارگیري ر .5
 آموزش و پرورش؛ 

فراهم آوردن استلزامات اداري و ساختار سازمانی مناسب براي پایش مستمر برنامه درسی ملی و بهبود آن وانجام مطالعات و پـژوهش هـاي    .6
 مورد نیاز؛

یجاد فرصت هاي متنوع و بکارگیري راهکارهاي اثر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان بویژه معلمان و مدیران جهت ارتقاي سـطح  ا .7
 عملکرد مدارس در اجراي برنامه درسی ملی؛

 .تجهیز مدارس به فناوري هاي نوین، کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه هاي فنی و حرفه اي .8

 گروه فرهنگ و هنربهبود و اصالح برنامه درسی فرایند ارزشیابی و 
 .سال برنامه درسی گروه فرهنگ و هنر مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
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 )فرش(رشته تحصیلی صنایع دستی



۱۲ 

  )فرش(اهمیت و ضرورت فرهنگ و هنر و رشته تحصیلی صنایع دستی 
اسالمی که بالغ بر دویست گرایش گوناگون در پاسخگویی  –جاي مانده در گستره فرهنگ ایرانی ه میراث صنایع دستی ب 

و ترویج صنایع  آموزشزندگی مادي و معنوي است این ضرورت و اهمیت را باعث می شود تا بتوان زمینه هاي  به نیازهاي
 .اهمیت و ضرورت مواد زیر قابل بررسی استبا حرفه اي صنایع دستی، وآموزش هاي تخصصی  .دستی را جدي بگیریم

 ایجاد اشتغال و فقرزدایی ،دادبرون کشف توانایی و استعدادهاي مرتبط با صنایع دستی در فرآیند  -

رش صنایع گستآموزش و با تعمیم اهمیت و ضرورت تعالی بخشیدن زندگی بهینه درراستاي فرهنگ ایرانی اسالمی  -
 دستی

 صنایع دستی در زندگی امورزون داد و همگانی محصوالت بر ملی-معرفی و شناخت فرهنگ بومی -

 معاصرصنایع دستی در زندگی  شناسانهی جلوه هاي زیبائیگسترش شناخت و درك زیبایی شناسی همگام با معرف -

ار صنایع دستی و کاربرد بهینه آنها در ثحفظ میراث و هویت ملی در آموزش و شناخت جلوه هاي زندگی ملی در آ -
 زندگی 

 اسالمی -ایجاد زمینه هاي خود باوري فرهنگی براساس هویت فرهنگی ایرانی -

 اجتماعی در سبک زندگی  -توسعه فرهنگی اقتصادي ایجاد وحدت بخشی فرهنگی در راستاي -

به  اسالمی براي ارایه و معرفی -ارایه الگوي مناسب زندگی همراه با فرهنگ ایرانیو بستر سازي صنعت گردشگري  -
 جهانیان
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 نیازسنجی آموزشی
 
 
 
 
 
 



۱٤ 

 ):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 

 81890191 :گروه فرعی حرفه 
  :88کد
  :08کد 

  :واحد حرفه
  :88کد
  :08کد 

 امکان سنجی آموزش واحد حرفه: الف
 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1

     
نقش آموزش و پرورش در  2

 تربیت نیروي کار ماهر 
 خیلی باال باال متوسط کم
     

 خیلی باال باال متوسط کم فضا/هزینه تامین تجهیزات-3
     

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
     

دولتی در تربیت نقش بخش -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
     

آمادگی آموزش و پرورش در -6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
     

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
     

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

بخش میزان مزیت اقتصادي  -9
 هاي اصلی مرتبط با حرفه در کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

میزان جذب دانش  -10
  آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
     

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

 شاخه کاردانش  شاخه فنی و حرفه اي   خیر  بلی  :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود

قالیقافی و گلیم بافی در  –اما نظر به اینکه در سنوات گذشته رشته هایی مشابه و با نام هاي هنرفرش  .اجراي این دو رشته در مقطع متوسطه دوم امکان پذیر است:نتیجه 
یکی از ویژگی هاي این رشته امکان مشارکت بخش هاي  .شاخه کاردانش اجرا شده است لذا اجراي این رشته می بایست با برنامه ریزي دقیق و حساب شده اي صورت پذیرد

البته اجراي این رشته می بایست در مناطق خاصی از کشور در دوره هاي . رنددولتی و خصوصی در اجراي آن می باشد و دانش آموزان براي ورود نیازي به پیش نیاز خاصی ندا
 .محدودي صورت پذیرد

 



۱٥ 

 )فرش(صنایع دستی اهداف تفصیلی رشته 
  عرصه  

  عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم،روح(

 رابطه با خدا
 )خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهیصفات (

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
ماوراء  -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعت

تعقل،تفکر و اندیشه 

 ورزي
استدالل، استنباط، تامل، (

تدبر، ،توجه،تجزیه و تحلیل

درك، ،کشف،نقد

 )حکمت،خالقیت و پژوهش

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
درك اهمیت خالقیت در فرآیند توسعه و عرضه محسوالت  -3

 صنایع دستی 
روان و جسم درکارگاه صنایع  ،درك و اهمیت سالمت روح-

 دستی 
 کشف توانایی و استعدادهاي خود در زمینه صنایع دستی -4
 کشف نقاط ضعف خویش در تولید محصول صنایع دستی-
 محصوالت صنایع دستی  تجزیه ووتحلیل فرآیند و-5
درك چگونگی عملکرد و ابزارها و دستگاههاي موجود از -

 تولید صنایع دستی 

 شایستگی پایه -1
 ادگیريشایستگی خاص دیگر حوزه هاي ی -2
درك تاثیر الطاف الهی در عملکرد صحیح خود در تولید محصول صنایع -3

 دستی
دربکاریگیري اشیاء ) ص(استدالل و استنباط آداب حضرت رسول -

 )رنگها و تزئینات(کاربردي مختلف 
 درك حکمت مشاغل انبار در آیات قرآن کریم -4
در  درك حکمی احکام مربوط به مشاغل و محصوالت صنایع دستی-

 )ع(احادیث و روایات معصومین 
تأمل درمعانی آیات وچگونگی بکار گیري آنها در محصوالت صنایع -5

 دستی
کشف و درك مشاغل و حرف مرتبط با صنایع دستی ذکر شده درآیات -

 قران کریم

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 کارگروهی صنایع دستیکشف توانایی و استعداد خود در -3

 تجزیه و تحلیل سلیقه گردشگران در حوزه صنایع دستی-

 درك فرهنگی بومی حاکم برتولیدات صنایع دستی کشور -4

 تأمل بر صنایع دستی به عنوان عامل وحدت بخش فرهنی-

 تجزیه و تحلیل کار برد امروزي صنایع دستی در زندگی خانوادگی -5

 حوزه صنایع دستیتدبر و درك زبان زیبایی در -

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 توجه به هم راستایی صنایع دستی با صنایع سبز-3

شکل (تأمل و تفکر درهم سویی صنایع دستی با نظام خلقت -4
 )فناوري و هدف و کاربرد ٰ◌ ظاهري 

 تجزیه و تحلیل مواد طبیعی اولیه مورد استفاده در صنایع دستی -

درك تناسبات موجود در طبیعت و تجزیه و تحلیل آنها براي -5
 بکارگیري درمحصوالت صنایع دستی

کشف خالقیت در ترکیب بندیهاي رنگی موجود در محیط زیست -
 براي بکارگیري در محصوالت صنایع دستی

 ایمان و باور
تعبد،التزام پذیرش، (

 )قلبی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
ایمان بریافتن سالمت روحی و جسمی درکارگاههاي صنایع -3

 دستی

 پذیرش بازخوردها و نقد برونداد محصوالت صنایع دستی-

باور به توانائیها و استعدادهاي خویش در حوزه صنایع -4
 دستی

اثرات مثبت و منفی تولیدات صنایع دستی ایمان به بازخورد -
 )باقیات و صالحات (در زمان حیات خود و پس از آن 

باور داشتن به اصالت و اثر بخشی خالقیت در تولیدات -5
 صنایع دستی 

هرمرحله کاري و التزام قلبی به  ایمان داشتن به اهمیت-
 یافتن راه هاي مناسب در تولیدات صنایع دستی 

 پایهشایستگی  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 ایمان به تاثیر پنها و آشکار الطاف الهی در تولید صنایع دستی -3

 التزام قلبی داشتن به جریان برکت الهی کسب و کار حالل-

ایمان در بکارگیري به جاي آیات الهی در محصوالت مختلف صنایع -4
 دستی

 صوالت صنایع دستی توسل به انبیا و اولیا در تولید مح-

 التزام قلبی در توکل داشتن هنگام تولید محصوالت صنایع دستی-5

منسوب به انبیاء در ) مرتبط با صنایع دستی(ایمان به حکمت مشاغل -
 قرآن کریم

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
باور به اهمیت صنایع دستی در راستاي توسعه اقتصادي و -3
 رهنگیف

تانسیل صنایع دستی در راستاي ایجاد سبک زندگی ایرانی 1باور به -
 اسالمی –

باور به قابلیتهاي زیبایی در ایجاد ارزش افزوده بیشتر در  -4
 محصوالت صنایع دستی

 باور به صنایع دستی به عنوان عامل وحدت بخش فرهنگی-

رائه باور به قابلیتهاي فرهنگی موجود در صنایع دستی براي ا-5
 جهانی

 ایمان به توانمندي جلب گردشگران در حوزه صنایع دستی-

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
باور به حفظ و نگهداري محیط زیست با بکارگیري بهینه از مواد -3

 اولیه طبیعی در محصوالت صنایع دستی

شکل (ت باور داشتن به هم سویی صنایع دستی با نظام خلق -4
 )هدف و کاربرد –فناوري  –ظاهري 

ایمان داشتن به الگو گیري خالقانه از نظام خلقت در تولیدات -5
 صنایع دستی

ایمان داشتن به الگوبرداري از شکل ظاهري نظام خلقت در ترکیب -
 بندي رنگ و شکلها ي محصوالت صنایع دستی 

 
 



۱٦ 

 )فرش(اهداف تفصیلی رشته صنایع دستی 
  عرصه  

  عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم،روح(

 رابطه با خدا
 )صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهی(

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
ماوراء  -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعت

 علم
کسب معرفت شناخت، (

 )بصیرت و آگاهی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
توصیف اهمیت و ضرورت اصول اخالقی در تولید و برون داد -3

 محصوالت صنایع دستی 
آگاهی یافتن به اهمیت سالمت روح روان و جسم در کارگاههاي -

 صنایع دستی
 اصالت و هویت در محصوالت صنایع دستی  باور مبانی-4
 توضیح عملکرد و ابزار و دستگاهها در تولیدات صنایع دستی-
یند کار و راه حلهاي مناسب درتولید بهینه محصوالت تشریح فرآ-5

 صنایع دستی
 تشریح مشاغل و حرف در گرایشها و رشته هاي صنایع دستی-

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
آگاهی به ارزش قدردانی در نعمات گوناگون الهی در مشاغل -3

 صنایع دستی

ی بکارگیري آنها در محصوالت ایمان معانی آیات و چگونگ-4
 صنایع دستی

 توضیح مبانی حکمی مشاغل انبیاء در حوزه صنایع دستی-5

روایات و احادیث در تبیین  ٰ◌ تشریح آموزه هاي آیات الهی-
 )هدف آنها(هویت دینی محصوالت صنایع دستی 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
در مقابل حفظ آرامش همسایگان  توصیف مسئولیت پذیري-3

 هنگام تولید محصوالت صنایع دستی

 تشریح وظایف تولید کننده صنایع دستی نسبت به مصرف کننده-

 بیان اهمیت کاربرد امروزي صنایع دستی در زندگی خانوادها-4

آگاهی نسبت به مسئولیت پذیري آموزش و اطالع رسانی در -5
 ارتباط با صنایع دستی به خلق خدا

آگاهی نسبت به قابلیتهاي چند منظوره صنایع دستی درجذب -
 رشد فرهنگی و اقتصادي  ،، وحدت ملیٰ◌ گردشگر

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 تشریح هم راستایی صنایع دستی با صنایع سبز-3

 –شکل ظاهري (توصیف هم سویی صنایع دستی با نظام خلقت -4
 )کاربردهدف  –فناوري 

 بیان مواد اولیه طبیعی مورد استفاده در صنایع دستی -

تشریح تناسبات و ترکیب بندیهاي رنگی موجود در عالم خلقت و -5
 کاربرد آنها در صنایع دستی 

تشریح و توضیح قوانین علم نجوم و هیئت اسالمی بکار رفته در -
 تولیدات صنایع دستی

 عمل
 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 مجاهدت،کارآفرینی،مهارت
 ...)و

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
عمل کردن براساس فرآیند صحیح کار و رعایت ایمنی و بهداشت -3

 در تولیدات صنایع دستی
 بهره برداري از مهارتهاي صنایع دستی در کارآفرینی-
 صنایع دستیبهره برداري از استعدادهاي خدادادي در زمینه -4

 تعالی بخشیدن با باال بردن کیفیت تولیدات صنایع دستی
بکارگیري ابزار و دستگاههاي مناسب درمراحل مختلف تولید -5

 صنایع دستی
بهره برداري از ابزارهاي دست ساز هماهنگ با قابلیت فرد در -

 تولیدات صنایع دستی 

 شایستگی پایه -1
 يشایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیر -2
دراستفاده از اشیاء ) ع(بکارگیري الگو عملکرد معصومین -3
 )رنگها و تزئینات براي تولیدات صنایع دستی(
بکارگیري تمام استعدادهاي خدادادي براي شکر گزاري -4

 خداوند در تولیدات صنایع دستی
عمل کردن به فرامین الهی و دستورات انبیاء و اولیا در فرآیند -

 تولیدات صنایع دستی
صنایع دستی با  تعالی بخشیدن به ارزشهاي مادي و معنوي-5

 انجام احکام مربوط به خمس و زکات
بهره برداري حکمی از احام مربوط به مشاغل و محصوالت -

 ) ع(صنایع دستی در احادیث و روایات معصومین 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
توجه به وظیفه در گروه در تولیدات عمل کردن هماهنگ با -3

 صنایع دستی
 تعالی بخشیدن به تولیدات صنایع دستی با وقف عامه-
بکار گیري صنایع دستی متناسب با سبک زندیگ امروزه خانواده -4
 ها
بکار گیري و تعالی بخشیدن به هویت ملی به عنوان عامل وحدت -

 بخش اقتصادي با تولید بهینه انواع صنایع دستی
بکارگیري ویژگیهاي فرنهگی ایرانی اسالمی در تولیدات صنایع -5

 دستی
 بهره برداري از زبان زیبایی در تولیدات صنایع دستی-

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 ....).کاشت و پرورش و(نگهداري از طبیعت با جایگزین مواد مصرفی -3
 لیه جمعی در تولیدات صنایع دستیبهره برداري بهینه از مواد او-
نگهداري صحیح و بجا از مواد اولیه طبیعی براي تولیدات صنایع -4

 دستی
 رعایت قوانی علم نجوم و هیئت اسالمی -
 درزمان بندي تولیدات صنایع دستی -5
بکار گیري تناسبات موجود در طبیعت براي تولید محصوالت صنایع -

 دستی
رنگی در و موجود در طبیعت از ترکیبات بهره برداري از ترکیبات -

 ).رنگی 

 اخالق
تزکیه،عاطفه و ملکات (

 )نفسانی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
و ) روحی و جسمی(احساس مسئولیت نسبت به سالمتی فردي -3

 انجام فعا لیت در زمینه صنایع دستی
دهاي خود در زمینه تولید التزام عملی نسبت به توانایی و استعدا-

 بهینه صنایع دستی وایجاد کارآفرینی
ارزش نهادن به اهمیت خالقیت در تولید و عرضه محصوالت -4

 صنایع دستی
اعتال بخشیدن به توانایی و استعدادهاي خود در زمینه صنایع -

 دستی
سعی و اهتمام در بکارگیري ابزار و دستگاهاي مناسب در تولید -5

 صنایع دستی 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
اهتمام به کسب و روزي حالل در زمینه فعالیتهاي صنایع -3

 دستی 
 دوري از رذایل اخالقی درمراحل مختلف تولید صنایع دستی-
انس به خدا و توجه به معانی آیات الهی و بکارگیري آنها در -4

 صنایع دستی
توصیه شده خداوند درآیات قرآن کریم، رعایت فضائل اخالقی -

سیره انبیاء و اولیاء الهی در زمینه ها و مراحل مختلف تولید 
 صنایع دستی

احترام و پاسداشت الطاف الهی در عملکرد صحیح خود در -5
 تولید صنایع دستی 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
ال در کار گروهی و تولید بهینه خدمت به خلق از طریق حضور فع-3

 محصوالت صنایع دستی
 پرهیز از کم کاري و نقصان در تولیدات صنایع دستی -
مهرورزي به همنوع و رعایت حقوق مصرف کنندگان در برون -4

 دادهاي صنایع دستی
گسترش فرهنگ ملی تولیدات صنایع دستی به عنوان عامل وحدت -

 بخش
ایی شناسی و ارائه آن در تالش در جهت تدبر و درك زیب-5

 محصوالت صنایع دستی براي جذب گردشگران داخلی و خارجی
همکاري همه جانبه در تولیدات بهینه صنایع دستی براي اعتالي -

 اسالمی -فرهنگ ایرانی 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
م خلقت با پایبندي در حفظ محیط زیست و آسیب نرساندن به عال-3

 تولیدات صنایع دستی
به جاي ) مانند چوب خشک(ترجیح دادن مواد پس ماند طبیعی -4

مصرف مستقیم و آسیب رساندن به محیط زیست در تولیدات صنایع 
 دستی

 ،شکل ظاهري( پایبندي به هم سویی صنایع دستی با نظام خلقت -
 )هدف و کاربرد ،فناوري

ت در حفظ و نگهداري آن براي احساس مسئولیت نسبت به عالم خلق-5
 آیندگان در تولید آثار فاخر صنایع دستی

ارزش نهادن به عالم خلقت به عنوان مهم ترین منبع الهام جلوه هاي -
 ظاهري و مصرفی محصوالت صنایع دستی



۱۷ 

 )فرش(صنایع دستی  به رشتهآموزان ورودي دانش هاي ویژگی
 )درك نوشتاري -بیان نوشتاري -بیان شفاهی -درك شفاهی(هاي شناختی توانایی -
 )تعیین موقعیت در محیط و درك وضعیت(توانایی ادراکی  -
 )آمادگی دست و بازو -هماهنگی اعضاي حرکتی(توانایی رون حرکتی  -
 )تعادل جسمی -انعطاف پذیري اعضاي بدن -قوت جسمانی(توانایی فیزیکی  -
 )حساسیت شنوایی -توانایی تشخیص رنگ -توانایی دیدن اشیاء در نزدیک و دور(توانایی حسی  -
 )درك مطلب -گوش دادن فعال -نوشتن -صحبت کردن(هاي پایه مهارت -



۱۸ 

 کاردانیدر دوره و گرایش  مسیرهاي هدایت تحصیلی در رشته
 



۱۹ 

 ) فرش( صنایع دستی مشاغل قابل احراز در رشته 

 بافی فرش ماهر کارگر

 81890191: کد حرفه
 بافی فرش کارگاه سرپرست تکنسین کمک

 73180192: کد حرفه

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 دستیارنقشه کش فرش 1

 فرشنقاش  2

 نقطه زن 3

 نقشه کش رایانه اي فرش 4

 برشکار نقشه فرش 5

 چله کش 6

 گلیم باف 7

 بافنده گلیم سوزنی 8

 بافنده گلیم الدي 9

 بافنده گلیم ورنی 10

 و زیلو نصاب دستگاه جاجیم 11

 زیلو باف 12

 جاجیم باف 13

 بافنده جاجیم نقش دار 14

 بافنده جاجیم شیرکی 15

 
 

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 نصاب دار قالی 1

 چله دوان 2

 چله ریز 3

 قالی باف 4

 پائین کش فرش 5

 دستیار قالیشو 6

 قالیشو 7

 پرداخت کار قالی 8

 دارکش فرش 9

 سرویس کار فرش 10

 انبار دار فرش 11

 دستیار ارزیاب فرش 12

 اظهار نامه نویس 13

 عدل بند 14

 بازاریاب فرش 15
 

 



۲۰ 

 )فرش(صنایع دستی  اي رشتهمسیرهاي توسعه حرفه

        

 

 توسعھ حرفھ اي بافندگان فرش و گلیم
 

        

 

 مھندس حرفھ اي   ۲۱٦۳ ۰۱۹٥   طراح فرش

 

5 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 تكنسین ارشد  ۳۱۲۲۰۱۹٤ سرپرست ارشد كارگاه فرش بافي

 

4 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 تكنسین   ۳۱۲۲۰۱۹۳  سرپرست كارگاه فرش بافي

 

3 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 كمك تكنسین  ۷۳۱۸۰۱۹۲   قالي باف دستي

 

2 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 كارگر ماھر  ۸۱۸۹۰۱۹۱  كارگر فرش بافي

 

1 

 
        



۲۱ 

 

 )فرش(صنایع دستی  اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی )سرپرست کارگاه فرش بافی(صنایع دستی     
 

  81890191 :کد 1 :سطح   کارگر فرش بافی :نام حرفه 

  73180192 :کد 2 :سطح کمک تکنسین کارگاه فرش بافی :نام حرفه 

  31220193 :کد 3 :سطح   سرپرست کارگاه فرش بافی :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 تجهیز کارگاه فرش بافی
تعیین بخشهاي مختلف 

 کارگاه
تعیین محل کارگذاري 
 دار و دستگاه فرش بافی

تهیه و نصب وسایل 
نور و  ،گرمایش،سرمایش

 عایق صوت
 تهیه و نصب و سایل ایمنی

تهیه دار و ابزار قالی و 
 گلیم بافی

نصب دار قالی و گلیم 
 بافی

دستگاه و ابزار  تهیه
 جاجیم بافی

01       0101 L3     0102 L3     0103 L3     0104 L3     0105 L3     0106 L2     0107 L3     
 

 
نصب دستگاه جاجیم 

 بافی 
     نصب دستگاه زیلوبافی تهیه دستگاه زیلو بافی 

    0108 L1     0109 L3     01010 L1                     
 

 انتخاب طرح فرش نقشه کشی فرش
انتقال طرح بر کاغذ 

 نقشه
رنگ سازي و ترکیب بندي 

 رنگ
 نقطه زنی نقشه فرش فرشرنگ آمیزي نقشه 

نقشه کشی رایانه اي 
 فرش

 برش نقشه

02       0201 L3     0202 L1     0203 L3     0204 L1     0205 L1     0205 L1     0207 L1     
 

       تثبیت نقشه 

    0208 L1                             



۲۲ 

 

 )فرش( یدست عیصنا دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی )سرپرست کارگاه فرش بافی(صنایع دستی     
 

  81890191 :کد 1 :سطح   کارگر فرش بافی :نام حرفه 

  73180192 :کد 2 :سطح کمک تکنسین کارگاه فرش بافی :نام حرفه 

  31220193 :کد 3 :سطح   سرپرست کارگاه فرش بافی :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

تهیه مواد اولیه فرش 
 بافی

 تهیه مواد ضد حشره تهیه مواد شستشوي فرش تهیه ابزار شستشوي فرش تهیه مواد رنگرزي تهیه نخهاي زیلو تهیه نخهاي جاجیم تهیه نخهاي قالی و گلیم

03       0301 L3     0302 L1     0303 L1     0304  L3     0305  L3     0306 L3     0307 L3     
 

      انبار مواد اولیه فرش بافی تهیه لوازم بسته بندي فرش 

    0308 L1     0309 L3                         
 

 آماده سازي محلول رنگ دندانه کردن الیاف آماده سازي الیاف تجهیز کارگاه رنگرزي تهیه ابزار و وسایل رنگرزي رنگرزي
رنگرزي و تثبیت الیاف پشم 

 و ابریشم
رنگرزي وتثبیت الیاف پنبه 

 اي

04       0401 L3     0402 L3     0403 L3     0404 L3     0405 L3     0406 L3     0407 L3     
 

 
شستشو و خشک کردن 

       الیاف پنبه اي

    0408 L3                               



۲۳ 

 

 )فرش( یدست عیصنا ار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظهاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی )سرپرست کارگاه فرش بافی(صنایع دستی     
 

  81890191 :کد 1 :سطح   کارگر فرش بافی :نام حرفه 

  73180192 :کد 2 :سطح کمک تکنسین کارگاه فرش بافی :نام حرفه 

  31220193 :کد 3 :سطح   سرپرست کارگاه فرش بافی :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 پائین کشی فرش کوجی بندي چله کشی روي دار انتقال چله بر دستگاه انتقال چله بردار چله دوانی آماده کردن نخهاي چله چله کشی

05       0501 L2     0502 L2     0503 L2     0504 L2     0505 L1     0506 L1     0507 L2     
 

 بافت جاجیم شیرکی بافت جاجیم نقش دار بافت گلیم مروارید بافت گلیم ورنی بافت گلیم الدي بافت زیلو بافت گلیم ساده بافت فرش

06       0601 L1     0602 L1     0603 L1     0604 L1     0605 L3     0606 L1     0607 L1     
 

      بافت قالی بافت گلیم سوزنی 

    0608 L1     0609 L2                         
 

آماده سازي محلول  کزدادن فرش خاك گیري فرش پرداخت اولیه فرش تکمیل فرش 
 شستشوي فرش

 براق شویی فرش فرشکهنه شویی  شستشوي فرش

07       0701 L2     0702 L2     0703 L2     0704 L3     0705 L2     0706 L3     0707 L3     



۲٤ 

 

 )فرش( یدست عیصنا ار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظهاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی )سرپرست کارگاه فرش بافی(صنایع دستی     
 

  81890191 :کد 1 :سطح   کارگر فرش بافی :نام حرفه 

  73180192 :کد 2 :سطح کمک تکنسین کارگاه فرش بافی :نام حرفه 

  31220193 :کد 3 :سطح   سرپرست کارگاه فرش بافی :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

    سرویس کاري فرش دارکشی فرش پرداخت نهایی فرش خشک کردن فرش 

    0708 L2     0709 L2     07010 L2     07011 L2                 
 

 ارزیابی طرح و نقش فرش ارزیابی فرش
ارزیابی کیفیت رنگرزي 

 فرش
  قیمت گذاري فرش ارزیابی شیوه بافت فرش ارزیابی کیفیت بافت فرش ارزیابی الیاف فرش

08       0801 L3     0802 L3     0803 L3     0804 L3     0805 L
2     0806 L3         

 

تهیه اظهارنامه یا لیست  معرفی فرش تجهیز محل عرضه فرش شناسایی بازار فرش انبارداري فرش تهیه شناسنامه فرش بازاریابی فرش
 عدل بندي

 عدل بندي فرش

09       0901 L2     0902 L2     0903 L3     0904 L3     0905 L
2     0906 L2     

090
7 

L2     

 

       بسته بندي فرش 

    0908 L2                             



۲٥ 

 )بافت(صنایع دستی  رشتهشایستگی هاي غیر فنی در 
 

 )N72(مسئولیت پذیري  -1

 )N66( مدیریت مواد و تجهیزات -2

 )N63( مدیریت کیفیت  -3

 (N51)) مردمی بودن (اجتماعی  -4

 )N73(درستکاري و کسب حالل  -4

 )N64(مدیریت زمان  -5

 )N62(مدیریت کارها و پروژه ها  -8

 )N15(تفکر خالق  -9

 )N53(نقش در تیم  -10

 )N31(جمع آوري و گرد آوري اطالعات  -13

 )N81(کارآفرینی  -14

 



۲٦ 

  

  گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی

  از صفحه  

 L1 :سطح 81890191 :کد کارگر ماهر فرش بافی  :نام حرفه
 

و  نصاب دستگاه جاجیم: نام شغل
 زیلو

 

 زیلو باف: نام شغل

 

 جاجیم باف: نام شغل

 

 بافنده جاجیم نقش دار: نام شغل

 

بافنده جاجیم : نام شغل*
 شیرکی

  :کد شغل  :کد شغل  :کد شغل  :کد شغل  :کد شغل نوبت سوم 

  0608 :کد کارها 0607 :کد کارها 0606 ،0302 :کد کارها  0602 ،0303 :کد کارها 0109 ،0107 :کد کارها

 65 :زمان 2 :واحد 65 :زمان 2 :واحد 55 :زمان 2 :واحد 55 :زمان 2 :واحد 60 :زمان 2 :واحد
           

 چله کش : نام شغل

 

 گلیم باف: نام شغل

 

 بافنده گلیم سوزنی: نام شغل

 

 بافنده گلیم الدي: نام شغل

 

 بافنده گلیم ورنی: نام شغل

 نوبت دوم 
  :کد شغل  :کد شغل  :کد شغل  :کد شغل  :کد شغل

 0604 :کد کارها 0603 :کد کارها 0609 :کد کارها  0601 :کد کارها 0506 ،0505 :کد کارها

 60 :زمان 2 :واحد 60 :زمان 2 :واحد 60 :زمان 2 :واحد 60 :زمان 2 :واحد 60 :زمان 2 :واحد
           

 دستیارنقشه کش فرش: نام شغل

 

 فرشنقشه نقاش  :نام شغل

 

 نقشه فرشنقطه زن  :نام شغل

 

نقشه کش رایانه اي : نام شغل
 فرش

 

 برشکار نقشه فرش : نام شغل

  :کد شغل  :کد شغل  :کد شغل  :کد شغل  :کد شغل نوبت اول 

 0208 ،0207 :کد کارها 0206 :کد کارها 0204 :کد کارها 0205 :کد کارها 0202 :کد کارها

 60 :زمان 2 :واحد 60 :زمان 2 :واحد 60 :زمان 2 :واحد 60 :زمان 2 :واحد 60 :زمان 2 :واحد

 

   .استفاده گردد 6-1عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *

 

 
 
  

 



۲۷ 

 

 گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی
 صفحه از   

 L2 :سطح 73180192 :کد )کمک تکنسین سرپرست کارگاه فرش بافی(قالی باف دستی  :نام حرفه
 

 انبار دار فرش: نام شغل

 

 دستیار ارزیاب فرش: نام شغل

 

 اظهار نامه نویس: نام شغل

 

 عدل بند: نام شغل

 

 بازاریاب فرش: نام شغل*

 نوبت سوم 
  :کد شغل : کد شغل : کد شغل : کد شغل : کد شغل

 0905: کد کارها 0907 ،0908 ،0308: کد کارها 0906 ،0901: کد کارها 0805: کد کارها 0902 ،0309: کد کارها

 70: زمان 2,5: واحد 50: زمان 1,5: واحد 60: زمان 2: واحد 60: زمان 2: واحد 60: زمان 2: واحد

           

 دستیار قالیشو: نام شغل

 

 قالیشو: نام شغل

 

 پرداخت کار قالی: نام شغل

 

 دارکش فرش: نام شغل

 

 سرویس کار فرش: نام شغل

 نوبت دوم 
 : کد شغل : کد شغل : کد شغل : کد شغل : کد شغل

 07010: کد کارها 0709: کد کارها 0708: کد کارها 0707 ،0706: کد کارها  0702، 0701 :کد کارها

 60: زمان 2: واحد 60: زمان 2: واحد 60: زمان 2: واحد 60: زمان 2: واحد 60: زمان 2: واحد

           

 نصاب دار قالی: نام شغل

 

 چله دوان: نام شغل

 

 چله ریز:نام شغل

 

 قالی باف: نام شغل

 

 پائین کش فرش: نام شغل

 نوبت اول 
 : کد شغل : کد شغل : کد شغل : کد شغل : کد شغل

 0507 :کد کارها 06010: کد کارها 0504 ،0503: کد کارها 0502 ،0501: کد کارها 0105: کد کارها

 60: زمان 2: واحد 70: زمان 2: واحد 60: زمان 2: واحد 55 :زمان 2: واحد 55: زمان 2: واحد

 

  .استفاده گردد 6-1عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *
 
 



۲۸ 

 ) فرش( صنایع دستی  -جدول دروس رشته تحصیلی

 
 

   
 4: کد گروه فرهنگ و هنر: گروه تحصیلی

 
    

 021411: کد رشته تحصیلی )فرش(صنایع دستی : رشته تحصیلی
   

 ردیف
 12پایه  11پایه  10پایه 

 ساعت واحد نام درس ساعت واحد نام درس ساعت واحد نام درس

1 

 خاص يها یستگیشا و هیپا يها یستگیشا
 16 16 يریادگی يها حوزه گرید

 خاص يها یستگیشا و هیپا يها یستگیشا
 12 12 يریادگی يها حوزه گرید

 خاص يها یستگیشا و هیپا يها یستگیشا
 8 8 يریادگی يها حوزه گرید

2 

3 

4 

5 

 4 4 بافتدانش فنی  6

* 

 تجمیعی 4 کار آموزي 4 4 کارگاه نوآوري و کار آفرینی 7

 8 8 چله ریزي و بافت قالی ،نصب دار 4 4 فناوري و تولید 8

 8 8 پرداخت و سرویس کاري فرش 2 2 اخالق حرفه اي 8 8 فرشدستی و رایانه اي نقشه کشی  9

 8 8 ارزیابی و بازاریابی فرش 2 2 الزامات محیط کار 8 8 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10

    8 8 چله کشی و بافت انواع گلیم 8 8 )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی  11
12    

    8 8 نصب دستگاه و تولید جاحیم و زیلو

 40,0 40 جمع 40 40 جمع 40 40 جمع 

 

شایستگی حرفه براساس نیاز منطقه اي و آمایش سرزمینی این زمان به آموزش یک استاندارد حرفه اي دستگاه متولی یا پس از تصویب در شوراي عالی آموزش و پرورش در شاخه کاردانش با توجه به توسعه حرفه اي و استاندارد 
 درسهاي ارائه شده در این جدول براي پایه دوازدهم مربوط به شاخه فنی و حرفه اي می باشد. بنگاه اقتصادي در محیط واقعی کار اختصاص می یابد

 



۲۹ 

 L۱نقشه آموزش کارگر ماهر فرش بافی سطح اول صالحیت حرفه اي ملی 
 

 

L1 اي ملی نقشه آموزش کارگر ماهر فرش بافی  سطح دوم صالحیت حرفه

نقطه زن نقشه فرش
0204=L1-60

برشکار نقشه فرش
0208-0207-L1-60

نقاش نقشه فرش
0205-L1-60

  نقشه کش رایانه اي فرش
0206-L1-60

دستیار نقشه کش فرش
0202-L1-60

جاجیم باف
0606-0302-L1-55

بافنده جاجیم نقش دار
0607-L1-65

چله کش 
0506-0505-L1-60

گلیم باف
0601-L1-60

بافنده گلیم الدي
0603-L1-60

بافنده گلیم سوزنی
0609-L1-60

زیلو باف
0602-0303L1-55

بافنده جاجیم شیرکی
0608-L1-65

بافنده گلیم ورنی
0604-L1-60

نصاب دستگاه جاجیم 
وزیلو 

0109-0107-L1-60

 



۳۰ 

 L۲صالحیت حرفه اي ملی  دومفرش بافی سطح  کمک تکنسین سرپرست کارگاهنقشه آموزش 
 

 

قالی باف
06010-L2-70



۳۱ 

  )فرش( دستی صنایع هاي رشتهجدول تطبیق دروس ـ شایستگی
 4: کد گروه هنرفرهنگ و : گروه تحصیلی 

 021411:رشته تحصیلیکد  )فرش(صنایع دستی : رشته تحصیلی

 پیمانه ها و شایستگی ها /وس تخصیص در
            

 ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس شماره
ساعت 

 تئوري

ساعت 

 عملی
 نام و کد گروه ارزشیابی دنیاي کار شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی

مشترك در  0214110110 ه کشی دستی و رایانه اي فرشنقش 1

 گروه
 180 120 دهم

و  0206و  0204و  0205و  0202

  0208و  0207
N۷۲,N٦٦,N٦۳,N۱٥  

مشترك در  0214110211 چله کشی و بافت انواع گلیم 2

 رشته
 180 120 یازدهم

و  0609و  0601و  0506و  0505

0604و  0603   
N٦۳,N٦٦,N۷۲  

مشترك در  0214110311 نصب دستگاه و تولید جاجیم و زیلو 3

 رشته
 180 120 یازدهم

و  0602و  0303و  0109و  0107

0608و  0607و  9606و  0302  
N٦۳,N٦٦,N۷۲  

مشترك در  0214110412 نصب دار، چله ریزي و بافت قالی 4

 رشته
 180 120 دوازدهم

و  0503و  0502و  0501و  0105

0507و  06010و  0504  
N٦۳,N٦٦,N۷۲  

مشترك در  0214110512 پرداخت و سرویس کاري فرش 5

 رشته
 180 120 دوازدهم

و  0707و  0706و  0702و  0701

07010و  0709و  0708  
N٦۳,N٦٦,N۷۲  

مشترك در  0214110612 ارزیابی و بازاریابی فرش 6

 رشته
 180 120 دوازدهم

و  0901و  0805و  0902و  0309

و  0907و  0908و  0308و  0906

0905 

N٥۱  



۳۲ 

 

 

 )فرش(گواهی نامه و مدارك اعطایی رشته صنایع دستی 

نام و نام 
  :خانوادگی

شماره 
  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

نام حرفه در سطح 
 کارگر ماهر فرش بافی :صالحیت

 81890191 :کد
L1 

 15 :شغل/تعداد گروه کاري
تعداد 
 :کارها

20 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

    0202 723137 دستیارنقشه کش فرش 1

   0205 723131 فرشنقشه نقاش  2

   0204 723144 نقشه فرش نقطه زن 3

   0206 723133 نقشه کش رایانه اي فرش 4

   0208و  0207 723147 برشکار نقشه فرش 5

   0506و  0505 723143 چله کش 6

   0601 723139 گلیم باف 7

   0609 723155 بافنده گلیم سوزنی 8

   0603 723153 بافنده گلیم الدي 9

   0604 723140 بافنده گلیم ورنی 10

   0109و  0107 723145 و زیلو نصاب دستگاه جاجیم 11

   0602و  0303 723142 زیلو باف 12

   0606و  0302 723154 جاجیم باف 13

   0607 723158 بافنده جاجیم نقش دار 14

   0608 723156 بافنده جاجیم شیرکی 15

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 
 امضاء

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
 :نهایی ارزشیابی

 
 امضاء و مهر

 .مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/پس از کسب تمام گواهینامه هاي گروههاي کاري: معیار اعطاي مدرك

 



۳۳ 

 
 )فرش(گواهی نامه و مدارك اعطایی رشته صنایع دستی 

نام و نام 
  :خانوادگی

شماره 
  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

نام حرفه در سطح 
 کمک تکنسین کارگاه فرش بافی :صالحیت

۷۳۱۸۰۱۹۲ :کد
L2 

تعداد گروه 
 15 :شغل/کاري

تعداد 
 :کارها

23 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   0105 723132 دار قالینصاب  1

   0502و  0501 723141 چله دوان 2

   0504و  0503 723149 چله ریز 3

   06010 723146 قالی باف 4

   0507 723138 پائین کش فرش 5

   0702و  0701 723160 دستیار قالیشو 6

   0707و  0706 723157 قالیشو 7

   0708 723134 پرداخت کار قالی 8

   0709 723159 فرشدارکش  9

   07010 723135 سرویس کار فرش 10

   0902و  0309 723136 انبار دار فرش 11

   0805 723150 دستیار ارزیاب فرش 12

   0906و  0901 723151 اظهار نامه نویس 13

   0907و  0908و  0308 723148 عدل بند 14

   0905 723152 بازاریاب فرش 15

خانوادگی نام و نام 
 :ارزشیاب

 امضاء

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیابی نهایی

 امضاء و مهر

 .مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/پس از کسب تمام گواهینامه هاي گروههاي کاري: معیار اعطاي مدرك



۳٤ 

 )فرش(صنایع دستی  در رشته اصول انتخاب راهبردهاي یاددهی ـ یادگیري
  تولیدات صنایع دستیدرك و تفسیر پدیده هاي طبیعی حاکم بر  )1

 گاهها کارواقعی در  فرصت ها و موقعیت هاي یادگیري نسبت به محیط کار )2

 دانش آموزان با برگزاري بازدید هاي کالسی و برگزاري نمایشگاه دستاوردهاي هنرجویانتقویت انگیزه  )3

 امکان درك قوانین کلی حاکم بر  )4

 ایجاد تفکر نقادانه به منظور کشف  )5

 ایجاد شرایط الزم براي انجام کار گروهی )6

 تعامل هنرجویان با هنرآموز و مشارکت در فرایند آموزش )7

 نوین در فرایند آموزش سیستم هاي خودرواستفاده از فن آوري هاي  )8

 )فرش(صنایع دستی  اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته
 در کار واقعیاستفاده از انواع روش هاي ارزشیابی جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی هاي حرفه اي و عمومی  )1

 سب استاندراد شایستگی حرفه اي وعمومی در رشته استفاده از مدارك صالحیت حرفه اي به عنوان مالك گذر از دوره ک )2

 ارزشیابی متنوع و مستمر براي سنجش میزان یادگیري شایستگی هاي عمومی و حرفه در رشته  )3

 استفاده از نمون برگ هاي ارزیابی به منظور سنجش شایستگی هاي کسب شده توسط هنرجو )4

 ارزشیابی منصفانه و بر مبناي اندوخته هاي هنرجویان )5

 فراهم نمودن شرایط مناسب کارگاهی قبل از انجام ارزشیابی )6

 اجراي بخشی از فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و با همکاري اعضاي گروه  )7

 ارزشیابی مداوم و مستمر پیشرفت تحصیلی حین انجام کار به عنوان بخشی از فرایند یادگیري )8

 )رشف(صنایع دستی  رشته هاي حرفه اي هنر آموزانصالحیت
 مدرك تحصیلی -1

 باشد صنایع دستیمرتبط با رشته  ،هنرآموز باید حداقل داراي مدرك کارشناسی - 

 مدارك حرفه اي -2
 صنایع دستیگذراندن دوره هاي تخصصی  - 
 گذراندن دوره هاي ضمن خدمت روش هاي تدریس و مهارت هاي حرفه آموزي - 

 تجربه کاري -3
 فارغ التحصیل رشته هاي تربیت دبیر فنی سال سابقه کار مرتبط یا 4داشتن حداقل  - 



۳٥ 

 )فرش(صنایع دستی  الزامات اجرایی برنامه درسی رشته
 آموزش مدیران و هنر آموزان جهت دستیابی به شایستگی هاي حرفه اي و تخصصی )1

 نمودن کارگاه و تجهیزاتتخصیص منابع مالی الزم جهت فراهم  )2

 صنایع دستیبر اساس استاندارد کارگاه آموزشی  صنایع دستیایجاد کارگاه  )3

 صنایع دستیمتناسب با استاندارد کارگاه آموزشی صنایع دستی تجهیز کارگاه  )4

 صنایع دستیمشارکت دیگر بخش هاي وزارت آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف رشته  )5

 )زیلو و قالی  ،جاجیم ،انواع گلیم( نمونه فرشهاي مختلف وجود  )6

 هنرجو 16حضور یک هنرآموز و یک استادکار به ازاي هر  )7

 )فرش(صنایع دستی  فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی رشته 
مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می  صنایع دستیسال برنامه درسی رشته  5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر  -

 .گیرد
 .هر دو سال مورد اصالحات جزیی قرار می گیرد صنایع دستیبرنامه درسی رشته  -

 



۳٦ 

 )فرش(صنایع دستی  دروس رشتهاجزاي بسته آموزشی 
 :بسته آموزشی شامل اجزاي زیر می باشد

 سایت -8 کتاب مرجع -7 پوستر-6 کتاب کار-5 فیلم راهنماي معلم-4 راهنماي معلم-3 نرم افزار دانش آموز-2 کتاب درسی-1

 مطالب ارائه شده جزء بسته

به صورت تصـاویر واضـح و اینفـوگرافی آورده شـود،     ) کار کالسی(در این جزء آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی  کتاب درسی
 .به طور متعادل آورده شود کار غیر کالسی، پرسش و تحقیق. نکات ایمنی و اصول اصلی کار نیز آورده شود

خداوند را به عنوان خالق . بر اساس راهبرد غالب تدریس باشد. محتوي باید به شایستگی هاي فنی و غیرفنی توجه کند
 .موقعیت هاي واقعی زندگی در آن باشد. و صانع تلقی نماید

 .آورده نشودمطالب دانشی مربوط به هر بخش در اینجا : توجه

نرم افزار دانش 

 آموز

این نرم افزار می تواند شامل فیلم هاي . در این جزء مطالب دانشی و توضیحی به صورت انیمیشن و تفصیلی آورده شود
نمونه شیوه ارزشیابی . نرم افزار تعاملی باشد. در واقع متن کتاب را براي دانش آموز تسهیل کند. نیز باشد) کلیپ(کوتاه 

 .روش ساخت یا انجام پروژه آورده شود. گرددمعرفی 

کتاب راهنماي 

 معلم

در این جزء روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسـه، نکـات   
پاسـخ  . همچنین آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی به طـور کامـل تـر آورده شـود    . ایمنی و بهداشتی آورده شود

پرسش هاي کتاب، معرفی مشاغل مرتبط با پودمان، معرفی رشته هاي تحصیلی مرتبط با پودمان، منابع علمی مـرتبط  
با پودمان، پروژه هاي نیمـه تجـویزي و غیرتجـویزي، رویکـرد ارزشـیابی، روش ارزشـیابی و روش نمـره دهـی و شـرح          

 . ریس ممکن است با آن روبرو باشد، آورده شودمشکالتی که دبیر در تد. فعالیتهاي غیر کالسی آورده شود

فیلم راهنماي 

 معلم

برخی از . در این جزء کلیات درس، توصیه هایی به دبیران و روش انجام پروژه و کارهاي عملی به طور کامل آورده شود
 .مشکالت اجرا و ارزشیابی که با فیلم می توان نشان داد، آورده شود

 .گزارش نویسی و یا پروژه هاي غیر تجویزي آورده شود در این جزء فرمت کتاب کار

توانـد بـراي   همچنین مـی . در این جزء نکات ایمنی و تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخشهاي مختلف کتاب آورده شود پوستر
 .هاي کتاب استفاده شودبزرگنمایی عکس

 .در این بخش کتاب هاي مرجع براي رشته آورده شود کتاب مرجع

 در این بخش سایت هاي معتبر بین المللی و ملی آورده شود سایت

 


	شاخه فنی و حرفه ای
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