
  

  

  

  

  برگزاريگزارش 

  سومین دوره آموزشی ارتقاي مهارت رنگرزان
     1393دیماه  18تا  15

  
  مرکز ملی فرش ایران: به همت

  هنرستان هنرهاي زیباي پسران -اصفهان:  محل برگزاري

  اصفهان دستباف اتحادیه صنف تولیدکنندگان فرش: مجري دوره



  

  :هدف

 کیفیت رنگرزي يآموزش به منظور ارتقا  - 

 شنایی با ماشین آالت و روشهاي نوین رنگرزي آ - 

 ود کیفیت فنی فرش دستباف بهب - 

  :ضرورت

  ـ لزوم آموزش و  اجراي دقیق استانداردها، ضوابط فنی و معیارهاي رنگرزي
  ـ لزوم فراگیري مستمر و رعایت اصول ایمنی و بهداشتی کارگاه رنگرزي

رر و در حین رنگرزي به منظور کاهش ضایعات تولید و همچنین جلوگیري از ض) ناآگاهانه(ناخواستهـ پیشگیري از بروز برخی عیوب 
  رنگرزي اصالح برخی شیوه هاي نادرستبراي ه راه حلهاي مبتنی بر نظارت روشهاي نوین رنگرزي زیان مالی به رنگرزان و ارای

  تهیه و تامین مواد اولیه و رنگزاي مرغوب و مناسب  برايـ آموزش 

      

  

  

   و تجهیزات مورد استفادهالس عملی تصاویري از محل برگزاري ک

  



  

  :آیین گشایش

ر مجریان نفر در اختیا 70سالن اجتماعات هنرستان با ظرفیت  ،برگزاري کالس هاي تئورينیز و  آیین گشایشاجراي  براي
  .گرفتبرگزاري دوره قرار 

  

  

در محل هنرستان  15/10/93روز دوشنبه مورخ  8:30مراسم افتتاحیه سومین دوره آموزشی ارتقاي مهارت رنگرزان، ساعت 
  . شدهنرهاي زیباي اصفهان برگزار 

ریاست (، جناب آقاي  احمدیه )سرپرست معاونت تحقیقات و آموزش مرکز ملی فرش ایران(در این مراسم جناب آقاي ویسیان 
، جناب آقاي )مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی(، جناب آقاي قطبی )مان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانساز

مدیر هنرستان هنرهاي (، جناب آقاي ابوطالبی )معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت(مجیري 
ایران، رئیس اتحادیه تعاونیهاي فرش روستایی، رئیس و کارشناسان اداره ، جمعی از مدیران و کارشناسان مرکز ملی فرش )زیبا

  . فرش استان، رئیس و اعضاي هیات رئیسه اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف حضور داشتند

استان کشورشامل استانهاي خراسان رضوي، آذربایجان شرقی،  17نفر از مدیران و فعاالن واحدهاي رنگرزي از  44همچنین 
ربایجان غربی، اردبیل، زنجان، قم، کردستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، فارس، چهارمحال وبختیاري، کرمانشاه، آذ

  .عنوان فراگیران این دوره در مراسم افتتاحیه حضور داشتنده مرکزي، همدان، یزد و اصفهان نیز ب

   



  اهمیت رنگرزي در مجموعه آموزش هاي مرکز ملی فرش ایران

  

عنوان اولین سخنران مراسم ضمن اشاره به دو دوره قبلی برگزار شده در استانهاي فارس و یزد، اظهار امیدواري ه آقاي ویسیان ب
کارگیري تجربیات حاصل از دوره هاي قبل و اعمال پیشنهادات دریافت شده از فراگیران آن دوره ه برگزاري این دوره با ب کرد

ر در ادامه سخنان خود به اهمیت رنگرزي در کیفیت فرشهاي دستباف تولید شده و نقش آن د وي. ها، دوره کاملتري باشد
  .قیمت تمام شده فرش اشاره کرد

  در کشور ما بی مانند است ؛ فرشاهمیت فرش

  

در ادامه آقاي احمدیه ضمن خیرمقدم به فراگیران دوره از تالشهاي مرکز ملی فرش که برگزاري برنامه هاي آموزشی تخصصی 
همچنین نقش و اهمیت صادرات فرش دستباف در  وي. کرداند، تشکر  دستباف در استانها را پایه ریزي کردهدر حوزه فرش 

  .را بسیار پراهمیت ذکر کرد فعاالن این بخشو مسئولیت  ا پررنگ دانستاسالمی کشورمان ر معرفی هنر و فرهنگ اصیل و

  تتوانمندي فعاالن فرش؛ مقدمه تعالی این هنرصنع

جناب آقاي قطبی نیز برگزاري دوره آموزشی رنگرزان در استان اصفهان که مهد هنر و فرهنگ کشور بوده و انتخاب هنرستان 
بزرگی  د پرورش بزرگان هنر کشور و استادانو مه ساله در این استان 70تاریخی   نههنرهاي زیبا که خود محلی داراي پشتوا

د که فراگیران دوره کرو اظهار امیدواري  بوده است را اتفاق مبارکی دانستهمچون استاد بهادري در حوزه فرش دستباف 
  .بتوانند توانمندیهاي خود در اعتالي این کاالي فرهنگی کشور را ارتقا بخشند



  

  ویژگی هاي مواد اولیه مورد استفاده در فرش دستباف با تاکید بر مرغوبیت آن: کالس اول

  

  .حضور یافتندآقاي ظهیري با موضوع ویژگی هاي مواد اولیه در کارگاه آموزشی فراگیران پس از اتمام مراسم افتتاحیه، 

  

 عناوین و سرفصلهاي آموزشی

  مواد اولیه

 ابریشم و پنبه مورد استفاده در فرش دستباف –خصوصیات الیاف پشم 

  نایلون و اکریلیک–پلی استر  -آشنایی با الیاف ویسکوز

  پشم داخلی و وارداتی –شامل پلی استر و پنبه : معرفی الیاف مخلوط مورد استفاده در فرش دستباف 

 انواع پشم از نظر رنگ و قطر  –رطوبت  –انواع نژاد گوسفند : پشم 

 پشم دباغی  

تفاوت ابریشم و  –وزین کردن  –صمغ گیري  –تاب  –ال  –نمره نخ  –ابریشم ایرانی و وارداتی : ابریشم
 ویسکوز 

 مضرات استفاده از الیاف مصنوعی در چله  –رطوبت  –استحکام  –مرسریزه : پنبه 

  خصوصیات الیاف پشم دستریس و ماشین ریس و تاثیر میزان تاب و ال

  



  

  کنوننیل از آغاز تا: دومکالس 

توضیح داده شد و توسط مدرس دوره آقاي مهندس کریمشاهی عملی در بخش تئوري به مدت یک ساعت جزئیات کار و برنامه 
  .به انجام رساندندنیل را رنگزاي پس از آن فراگیران کار عملی رنگرزي با 

  

  

   

  کالس هاي تئوري و عملی رنگرزي با نیل 

  دست آمده از آن ه هاي رنگی ب مه هاي رنگرزي شده با نیل و فامااز خنمایی و 

   



  آشنایی با نام و نشان هاي رنگزاهاي شیمیایی و طبیعی: کالس سوم

پس از آن . به تبیین نام و نشان هاي رنگزاهاي شیمیایی و ویژگی هاي آن ها پرداختآقاي مهندس سوهانگیر در این کالس 
  .  اشتندذخود را به صورت عملی تا پایان روز به بوته آزمایش و تمرین گفراگیران آموخته هاي 

  : عناوین سرفصل هاي آموزشی این کالس عبارت بودند از

  عناوین و سرفصلهاي آموزشی

آشنایی با رنگزاهاي ایرانی و  –فامهاي رنگی  - کاربرد: رنگزاهاي شیمیایی
  وارداتی با تاکید بر اسیدي و متال کمپلکس

آشنایی با  –ویژگی هاي رنگزاهاي طبیعی  –فام رنگی : رنگزاهاي طبیعی
  جاشیر –اسپرك  –نیل  –پوست انار  - پوست گردو –رنگزاهاي رایج روناس 

 آشنایی با انواع مواد کمکی 

 آشنایی با انواع دندانه و روشهاي دندانه دادن 

  

  

   

  خامه هاي رنگرزي شده با رنگزاهاي طبیعی مانند روناس و قرمز دانه  کالسهاي تئوري و عملی ونمایی از 

  دست آمده از بخش عملی ه و فامهاي رنگی ب



  شناسایی مواد، آشنایی با شوینده ها و آشنایی با انواع مواد کمکی: کالس چهارم

از و در بعد ان به صورت تئوري بود که پیش از ظهر کالس ایشآقاي دکتر قرنجیگ مدرس صبح و بعد از ظهر در روز سه شنبه 
  . ال برگزار شدکعملی و رفع اشبه صورت ظهر 

  

  

  :در جدول ذیل آمده استشناسایی مواد، آشنایی با شوینده ها و آشنایی با انواع مواد کمکی موضوعات مورد بحث در کالس 

  عناوین و سرفصلهاي آموزشی

 اثر اسید و قلیا بر الیاف مصنوعی

  شناسایی مواد اولیه طبیعی و مصنوعی 
  شناسایی فیزیکی  -الف
 شناسایی شیمیایی - ب

  بعد از رنگرزي –آشنایی با شوینده ها و نحوه شستشو قبل از رنگرزي 

 روش تعیین میزان سختی آب 

 آشنایی با انواع مواد کمکی 

 دندانه  –مواد کمکی  –روش محاسبات رنگزا 

 دما و اندازه گیري اسیدیته حمام رنگرزي و مواد کمکی  –سنجش زمان 

   )دستگاههاي مورد استفاده  - معیار( روش تشخیص ثبات رنگی الیاف 
 مواد شیمیایی  - شستشو   –مالش  –ثبات در مقابل نور 

  



  

  نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدرسان

  اولیه مورد استفاده در فرش دستباف با تاکید بر مرغوبیت آنویژگی هاي مواد با موضوع اولین مدرس آقاي مهندس ظهیري 

 

  

  دومین  مدرس آقاي مهندس کریمشاهی با موضوع رنگرزي خامه پشمی و ابریشمی با رنگزاي نیل 
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اشکاالت فراگیران 

استفاده از وسائل .4
کمک آموزشی در 

کالس درس 

وضعیت برگزاري سر .5
وقت کالس توسط 

مربی 

میزان رضایتمندي از کالس مواد اولیه   
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میزان رضایتمندي از کالس نیل از آغاز تا امروز  



  

  آشنایی با نام و نشان هاي رنگزاهاي شیمیایی و طبیعیسومین مدرس آقاي مهندس سوهانگیر با موضوع 

  

  

  شناسایی مواد، آشنایی با شوینده ها و آشنایی با انواع مواد کمکیبا موضوع  دکتر قرنجیگچهارمین مدرس آقاي 

   

   

   

92%

90%

93%

90%

93%

نحوه ارائه و بیان .1
مطالب و روش تدریس 

مربی

نحوه برقراري ارتباط .2
آموزشی  مربی با 

فراگیران 

پاسخگویی مربی به .3
سواالت و رفع 

اشکاالت فراگیران 

استفاده از وسائل .4
کمک آموزشی در 

کالس درس 

وضعیت برگزاري سر .5
وقت کالس توسط 

مربی 

میزان رضایتمندي از کالس آشنایی با نام و نشان هاي  
رنگزاهاي شیمیایی و طبیعی  

94%
95%94%

86%

95%

نحوه ارائه و بیان .1
مطالب و روش تدریس 

مربی

نحوه برقراري ارتباط .2
آموزشی  مربی با 

فراگیران 

پاسخگویی مربی به .3
سواالت و رفع 

اشکاالت فراگیران 

استفاده از وسائل .4
کمک آموزشی در 

کالس درس 

وضعیت برگزاري سر .5
وقت کالس توسط 

مربی 

میزان رضایتمندي از کالس شناسایی مواد، آشنایی با  
شوینده ها و آشنایی با انواع مواد کمکی  



  )کاشان(جتمع رنگرزي صنعتی مبازدید از 

  .بخش پایانی این دوره آموزشی بودابریشم کاشان صنایع  شنبه بازدید از شرکتپنج در روز 

ه شد و پس از ارای) مدیر شرکت(و انواع آن توسط مهندس کیانی روشهاي صنعتی رنگرزي  دربارهین برنامه ابتدا توضیحاتی در ا
  . آن بازدید از خط رنگرزي و خط تولید ماشین هاي صنعتی رنگرزي انجام شد

  

  

  

تجارت در استانهاي گفتنی است فراگیران این دوره آموزشی از میان رنگرزان فعال کشور و با نظر سازمان هاي صنعت، معدن و 
  .مختلف کشور و نیز برپایه طرح هاي مطالعاتی صورت گرفته در مرکز ملی فرش ایران انتخاب شده بودند

  


