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 گروه شغلي      

 و خز پوست ،صنايع چرم 

 

 

 -1شغل آموزش كد ملي 

 

 

 11/5/1131تاريخ تدوين استاندارد :

 

  



  

 

 

   

  ح و برنامه هاي درسيدفتر طر نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 6517-82-010 -1شغل:  آموزش كد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآيند اصالح و بازنگري : 

- 

 

 

 

 

 

 

 از صاحب نظران و متخصصان و خبرگان حرفه اي و مربیان خواهشمند است نظرات اصالحي خود را به آدرس زير ارسال نمايند . 

 رسيآدرس  دفتر طرح و برنامه هاي د

، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 8، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شماليخیابان آزادي   ،تهران 

 36 پالك 

 77311180 - 77573306تلفن                                                     77311116دورنگار       

 daftar_tarh@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 

 

 

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آمووزش فنوي و حرفوه اي    

 كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است .
 



  

 

 

 

 

 

 

   شايستگيشغلآموزش تهیه كنندگان استاندارد 

 نام و نام خانوادگي رديف
آخرين مدرك 

 تحصیلي 
 ايمیل تلفن و، آدرس   سابقه كار مرتبط شغل و سمت  رشته تحصیلي

 كارشناسي ارشد خانم سهيال فتحيه 1
طراحي 

 صنعتي

مدرس دانشگاه 

 طراحكفش و 

 صنايع كفش

 الس02   

 -تلفن ثابت :

 -تلفن همراه : 

 ايميل : 

S_fathiye@yahoo.com 

 آدرس : 

 كارداني آقاي كامبيز نصيري راد 0
طراحي و 

 توليد كفش

مدرس و 

 مدلساز كفش
 سال7

 -تلفن ثابت :

 22108742107تلفن همراه : 

 ايميل : 

 آدرس : 

 

 

 توليد كفش كارداني آقاي بيژن مايه داري 3
توليدكننده 

 كفش
 سال 02

 تلفن ثابت :

 22104272327تلفن همراه : 

:ايميل

bm_sooshians@yahoo.co

m 

 آدرس : 

 كارشناسي ارشد خانم حسنا صفار 8
طراحي 

 صنعتي

مدرس 

 ،دانشگاه

پژوهشگر و 

 طراح كفش

 سال12

 -تلفن ثابت :

 22320181222تلفن همراه : 

:ايميل

hosna_804454@yahoo.co

m 

 نساجي يكارشناس خانم هايده رامش 2

كارشناس دفتر 

طرح و برنامه 

 هاي درسي

03 

 11212221تلفن ثابت :

 -تلفن همراه : 

 ايميل : 

پالك -تهران خ نصرت غربي: درسآ

آموزش فني و حرفه  0ساختمان -27

 اي كشور

 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 : شغلاستاندارد آموزش نام 

 دلساز كفشم

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

استفاده از ابزار بوده و شامل شايستگي هاي  و خز پوست ،غلي توليد كفش در حوزه صنايع چرممدلساز كفش از گروه ش

مدلسازي مدل هاي پايه كفش ، استانداردگيري ، محاسبه اندازه كفش )سايز بندي(، انتخاب قالب كفش ،در مدلسازي

اين شغل با مشاغل پستايي ساز .بوده و از مشاغل سبز مي باشدماكاسين  و ، چكمه، پوتين، صندل، ورزشيمردانه ،نهزنا

 ،مردانه و بچگانه در ارتباط است.،مردانه و بچگانه و پيش كار كفش و طراح كفش زنانهزنانه

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 ()دوره اول دبیرستان پايان دوره راهنماييمیزان تحصیالت : حداقل 

 سالمت روحي و بینايي و دست:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد  : مهارت هاي پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت    110  طول دوره آموزش                    :     

 ساعت      83   و زمان آموزش نظري               :    

 ساعت   101   :     و زمان آموزش عملي               

 ساعت       -   كارورزي                       :     زمان و 

  ساعت      -    و زمان پروژه                            :    

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 85%:  كتبي -

 75%عملي : -

 10%اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 سال سابقه كار مرتبط 2ديپلم صنعت كفش با فوق 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

با توجه به استانداردهاي شابلون قطعات مختلف كفش  تهیه الگوي دوبعدي وتبديل طرح كفش به كفش  يمدلساز

 مي باشد.پا 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

 

Shoes cutting pattern maker 

 

 

 

 

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

 مردانه بچه گانه و ،پستايي سازكفش زنانه

  پیش كار كفش

  مردانه و بچه گانه ،زنانهطراح كفش 

 

 

 

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

 طبق سند و مرجع ......................................       ادي و كم آسیب  الف : جزو مشاغل ع

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

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    

 



  

 

 

 

 

 

 

 شغلآموزش استاندارد 

 شايستگي ها  -

 عناوين رديف

 ابزار در مدلسازي بكارگيري 1

 انتخاب قالب كفش 8

 محاسبه اندازه كفش )سايز بندي( 1

 (Last copyري )استانداردگي 1

 مدلسازي مدل هاي پايه كفش زنانه 5

 مدلسازي مدل هاي پايه كفش مردانه 7

 مدلسازي صندل 6

 مدلسازي كفش ورزشي 2

 مدلسازي پوتين 3

 مدلسازي چكمه 10

 مدلسازي ماكاسين 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 ازيابزار در مدلس بكارگيري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0 8 1 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مقواي رسم  دانش :

  A4 –A3كاغذ

 كاغذ كالك

سانتي 0)عرضچسب كاغذي

 (و بيشتر متر

 B2-H-Hمداد 

)در چند خودكار -مداد اتود

 رنگ(

 پاك كن -تخته شاسي

 نقاله -گونيا-مداد تراش

پيستوله )شابلون  –پرگار 

 خط كش فلزي -طراحي(

 كاتر -رولت خياطي

 سوزن بافت -چاقوي برش

 پله شاخص پاشنه 

 متركفاشي -متر خياطي

 چسب شيشه اي

 ميخ كش–ميخ سايه 

 چكش -نخ موم خورده

 سنگ چاقو تيزكن و قالب كفش

 (0و2/2،1)شماره سمبه 

 A3برش پليمري تخته

 درفش-گازانبر

    ابزار و لوازم مدلسازي-

    لوازم تحرير مورد نياز-

    لوازم رسم مورد نياز-

    كاربرد ابزار ولوازم مدلسازي -

    مدلسازي روش استفاده از هريك از ابزار و لوازم-

  مهارت :

    تشخيص و انتخاب ابزار استاندارد مدلسازي -

    استفاده صحيح از ابزار و لوازم مدلسازي -

 نگرش :

 نظم و دقت در كار -

 رعايت اخالق حرفه اي-

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ايمني در استفاده از وسايل برنده -

 رعايت ارگونومي در حين كار -

 توجهات زيست محيطي :

 استفاده بهينه از انرژي -

 ادر مصرف كاغذ و مقو صرفه جويي -

 

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 انتخاب قالب كفش

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 1 2 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   دانش :

-مردانه انواع قالب هاي كفش

 ورزشي–بچگانه  -زنانه

 قالب هاي ساده و فولدار

    آناتومي و ارگونومي پا-

    ورزشي( ،بچگانه ،، زنانه)مردانه انواع قالب كفش -

 ، فلرزي پليمرري  ،) پالستيكياز نظر جنس انواع قالب كفش -

  (، چوبي)آلومينيومي(

   

    كمرشكن( -انواع قالب كفش از نظر مدل )كشويي

    فولدارانواع قالب كفش ساده و  -

    طرح هاي پنجه و پاشنه -

    شناخت اقليمي آناتومي پا و ارتباط آن با قالب -

  مهارت :

    انتخاب قالب مناسب )از نظر جنس و مدل( -

    انتخاب پنجه مناسب با توجه به طرح مورد نظر-

    مورد نظرانتخاب پاشنه مناسب با توجه به طرح  -

 نگرش :

 نظم و دقت در كار -

 رعايت اخالق حرفه اي -

 ،پنجه و پاشنه مناسبتوجه به اهميت انتخاب قالب -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ايمني در استفاده از وسايل برنده -

 استفاده از وسايل حفاظت و ايمني فردي -

 توجهات زيست محيطي :

 ينه از انرژياستفاده به -

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 محاسبه اندازه كفش )سايز بندي(

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 18 02 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ص پاشنهشاخپله   دانش :
 متر خياطي
 متر كفاشي
 كاغذ و قلم
 ماشين حساب
، مردانه انواع قالب هاي كفش

 ، ورزشي، بچگانهزنانه

    ، ابزارهاي سنتي سايزبنديسايزبندي و تاريخچه آن-

 -آلمراني  -انگليسري -انواع سبك هاي سايز بندي)فرانسروي -
 ايراني( -آمريكايي -تركي-چيني -ژاپني

   

    روش سايزبندي-

    نقاط مبنا -

    فرمول هاي سايزبندي -

    دامنه سايز بندي ها -

  مهارت :

    اندازه گيري سايز قالب با متر كفاشي -

    اندازه گيري كل قالب با متر خياطي برحسب سانتي متر-

    مشخص نمودن نقاط مبناي كفش و قالب-

انگليسري(   –نسروي  استفاده از فرمرول هراي سايزبندي)فرا   -
 جهت محاسبه اندازه)سايز(قالب كفش

   

    تبديل اندازه ها )سايزها( از انگليسي به فرانسوي و بالعكس -

    تشخيص دامنه سايزبندي -

    محاسبه پاشنه خور قالب -

 نگرش :

 نظم و دقت در كار -

 رعايت اخالق حرفه اي -

 ايمني و بهداشت : 

 صول ارگونوميرعايت ا -

 استفاده از وسايل حفاظت و ايمني فردي -

 توجهات زيست محيطي :

 استفاده بهينه از انرژي -



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 (Last copyاستانداردگيري )

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 17 02 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط وجهات زيست محیطيت

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 0)با عرضچسب كاغذي  دانش :

 سانتيمتري و بيشتر(

 مداد اتود

 كاتر

 چاقوي برش

 خودكار در چند رنگ

 متر خياطي

 متر كفاشي

، ، مردانهانواع قالب كفش زنانه

 ، ورزشيبچگانه

 مقوا

 تكسون

 

    انجام آن استانداردگيري و داليل -

    روش اجراي استانداردگيري-

    (lastcopyانواع استاندارد گيري)-

    روش انتقال اطالعات مدل روي شابلون استاندارد -

  مهارت :

 0بررا اسررتفاده از چسررب كاغررذي)    last copyاجررراي -

 0برا عررض بيشرتر از     سانتيمتري و ساير چسب هاي كاغذي

 (سانتيمتر

   

    ه زني چسب مازاد اضاف-

    شناسايي و اجراي خط تقارن جلو و پشت قالب با مداد-

شناسرررررايي و اجرررررراي نقررررراط مبنررررراي قالب)نقررررراط 

، (instepgirth( اينستپگرث)jointgirth،جوينتگرث)كانتر

 سرپنجه(

   

    برش خطوط تقارن جلو و پشت قالب -

مقروا برا در    داخل و خارج قالب بر روي last copyانتقال  -

 فرضي براي انتقال صحيح Triangleنظر گرفتن 

   

در سرپنجه و پشت پاشرنه در اسرتاندارد    استاندارد چاك زني -

گيررري داخلرري و خررارجي جهررت انتقررال صررحيح و كامررل    

lastcopy  برروي مقوا 

   

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 (Last copyاستانداردگيري )

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط وجهات زيست محیطيت

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 : مهارت 

كه براساس چاك زني در سرپنجه و  Lastcopyل اندازه يتعد -

 پشت به وجود آمده است

    

    با مداد قبل از برش Lastcopyخط كشي دورتادور  -

شرده   خط كشي شده داخل و خارج منتقل Lastcopyبرش  -

 بر روي مقوا

   

داخل و خرارج  Lastcopy استاندارد گيري با استفاده از اندازه -

 فالب )اندازه مادر(

   

    انتقال اطالعات مدل روي شابلون استاندارد -

با محاسبه پاشنه خور قالب Lastcopy ال اندازه استانداردانتق -

 بر روي محور مختصات )دو بعدي(

   

 كفري  تهيه استاندارد كر  قالرب جهرت بره دسرت آوردن انردازه      

 ، زيره و گلچهتكسون

   

    تهيه استاندارد ك  قالب -

 نگرش :

 نظم و دقت در كار -

 رعايت اخالق حرفه اي -

 داشت : ايمني و به

 رعايت اصول ارگونومي -

 استفاده از وسايل حفاظت و ايمني فردي -

 توجهات زيست محيطي :

 استفاده بهينه از انرژي -

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مدلسازي مدل هاي پايه كفش زنانه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0 4 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مداد اتود  دانش :

 كاتر

 چاقوي برش

 خودكار در چند رنگ

 متر خياطي

 متر كفاشي

 انواع قالب كفش زنانه

تصاوير از مدل هاي متنوع 

 مربوطه

    سانتي متر( 2و  3)مدل كفش پاشنه دار-

    مدل كفش تخت-

روش محاسبه و انتقال نقاط مبنا براسراس فرمرول و اعرداد     -

 ثابت

   

  مهارت :

    محاسبه و انتقال نقاط مبنا براساس فرمول و اعداد ثابت-

    ايجاد محدوده طراحي دهانه و ديواره كفش-

طراحي مدل دهانه و ديواره كفش زنانه با استفاده از شابلون و -

 ادمد

   

اضافه نمودن اندازه هاي زير قالبي از پنجه تا پاشنه براساس -

 نوع توليد

   

    ، ديواره و دورتادور پاي استاندارداجراي برش دهانه -

    براساس اولويت برش و جداسازي قطعات -

    افزودن اضافات براساس مدل -

    ساختن قطعات شابلون استاندارد -

    گياجراي چن -

 تهيه شابلون هاي متقارن و غير متقارن از استاندارد تهيه شده-

 شابلون خط كشي( –)شابلون اوليه 

   

    )مادر( شابلون اوليه برش براساستهيه شابلون  -

 

 



  

 

 

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مدلسازي مدل هاي پايه كفش زنانه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 : مهارت 

 تهيه شابلون آستر و جوراب گير -

    

    قالب جهت تكسون كفيتهيه شابلون كفي  -

    تهيه و ساخت شابلون گلچه -

    قدك پنجه و قدك پشتشابلون  تهيه و ساخت -

    انتقال اطالعات مدل روي شابلون استاندارد -

 نگرش :

 نظم و دقت در كار -

 رعايت اخالق حرفه اي -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي -

 استفاده از وسايل حفاظت و ايمني فردي-

 توجهات زيست محيطي :

 استفاده بهينه از انرژي -

- 

 

 

 

 

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مدلسازي مدل هاي پايه كفش مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 
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 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مداد اتود  نش :دا

 كاتر

 چاقوي برش

 خودكار در چند رنگ

 متر خياطي

 متر كفاشي

 مردانهانواع قالب كفش 

تصاوير از مدل هاي متنوع 

 مربوطه

    (Oxford)مدل كفش دستك رو -

    (Derby)دستك زير  مدل كفش-

روش محاسبه و انتقال نقاط مبنا براسراس فرمرول و اعرداد     -

 ثابت

   

  مهارت :

    محاسبه و انتقال نقاط مبنا براساس فرمول و اعداد ثابت-

    ايجاد محدوده طراحي دهانه و ديواره كفش-

    طراحي مدل كفش براساس نقاط مبنا -

    طراحي ملحقات مدل كفش -

اضافه نمودن اندازه هاي زير قالبي از پنجه تا پاشنه براساس -

 نوع توليد

   

    براساس اولويتازي قطعات برش و جداس -

    افزودن اضافات براساس مدل -

    اجراي چنگي قطعات )جايگشت يا چرخش شابلون(-

    (مادر اوليه) شابلون براساس برشتهيه شابلون 

    تهيه شابلون خط كشي براساس شابلون مادر

    تهيه شابلون آستر و جوراب گير -

    تكسونتهيه شابلون كفي پا  -

 

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مدلسازي مدل هاي پايه كفش مردانه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 :مهارت 

 تهيه و ساخت شابلون گلچه -

    

    قدك پنجه و قدك پشتشابلون تهيه و ساخت  -

    تهيه شابلون اسفنج دور دهنه -

    انتقال اطالعات مدل روي شابلون استاندارد -

 نگرش :

 نظم و دقت در كار -

 رعايت اخالق حرفه اي -

 ايمني و بهداشت : 

 رگونوميرعايت اصول ا -

 استفاده از وسايل حفاظت و ايمني فردي -

 توجهات زيست محيطي :

 استفاده بهينه از انرژي -

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مدلسازي صندل

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 
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 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مداد اتود  دانش :

 كاتر

 چاقوي برش

 خودكار در چند رنگ

 متر خياطي

 متر كفاشي

، ، مردانهانواع قالب كفش زنانه

 ، ورزشيبچگانه

تصاوير مدل هاي متنوع 

  مربوطه

    اسپرت  مدل صندل -

س فرمرول و اعرداد   روش محاسبه و انتقال نقاط مبنا براسرا  -

 ثابت جهت صندل

   

  مهارت :

ايجاد محدوده هاي مناسب براي طراحي بخش هاي مختل  -

 طبق مدل

   

    طراحي مدل هاي مختل  صندل -

اضافه نمودن اندازه هاي زير قالبي از پنجه تا پاشنه براساس -

 نوع توليد

   

    براساس اولويت قطعات برش و جداسازي -

    افزودن اضافات براساس مدل -

    براساس شابلون اوليه )مادر( تهيه شابلون برش -

    براساس شابلون اوليه )مادر( تهيه شابلون خط كشي -

    تهيه شابلون آستر و جوراب گير -

    كفي تكسونقالب جهت تهيه شابلون كفي  -

    تهيه و ساخت شابلون گلچه -

    قدك پنجه و قدك پشت شابلون تهيه و ساخت -

    انتقال اطالعات مدل روي شابلون استاندارد-

 

 

 

 



  

 

 

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مدلسازي صندل

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 نظم و دقت در كار -

 رعايت اخالق حرفه اي -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي -

 استفاده از وسايل حفاظت و ايمني فردي -

 توجهات زيست محيطي :

 انرژياستفاده بهينه از  -

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 كفش ورزشيمدلسازي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 
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 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مداد اتود  دانش :

 كاتر

 چاقوي برش

 در چند رنگخودكار 

 متر خياطي

 متر كفاشي

 ورزشي انواع قالب كفش

 تصاوير مدل هاي متنوع

 مربوطه

    پايه كفش ورزشيمدل هاي  -

روش محاسبه و انتقال نقاط مبنا براسراس فرمرول و اعرداد     -

 كفش هاي ورزشيثابت جهت 

   

  مهارت :

    محاسبه و انتقال نقاط مبنا براساس فرمول و اعداد ثابت-

    ايجاد محدوده براي طراحي بخش هاي مختل -

    طراحي مدل -

اضافه نمودن اندازه هاي زير قالبي از پنجه تا پاشنه براساس -

 نوع توليد

   

    برش و جداسازي قطعات براساس اولويت -

    افزودن اضافات براساس مدل -

    تهيه شابلون برش براساس شابلون اوليه )مادر( -

    تهيه شابلون خط كشي براساس شابلون اوليه )مادر( -

    تهيه شابلون آستر و جوراب گير -

    تهيه شابلون كفي قالب جهت تكسون كفي -

    تهيه و ساخت شابلون گلچه -

    تهيه و ساخت شابلون قدك پنجه و قدك پشت -

    تهيه شابلون ابر دور دهنه و ابر برگه -

    انتقال اطالعات مدل روي شابلون استاندارد-

 



  

 

 

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 كفش ورزشيمدلسازي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 نظم و دقت در كار -

 رعايت اخالق حرفه اي -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي -

 استفاده از وسايل حفاظت و ايمني فردي -

 توجهات زيست محيطي :

 استفاده بهينه از انرژي -

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 

 عنوان : 

 پوتينمدلسازي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 
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 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مداد اتود  دانش :

 كاتر

 چاقوي برش

 خودكار در چند رنگ

 متر خياطي

 متر كفاشي

، كفش زنانهفولدار واع قالب ان

 ، بچگانهمردانه

تصاوير از مدل هاي متنوع 

 مربوطه

 

    پوتينمدل هاي  -

مدل كفرش دور دوزي بره زيره)مردل ثبرت شرده كمپراني        -

 كالرك(

   

روش محاسبه و انتقال نقاط مبنا براسراس فرمرول و اعرداد     -

 پوتينثابت جهت 

   

  مهارت :

نقاط مبنا براسراس فرمرول و اعرداد ثابرت     محاسبه و انتقال  -

 جهت پوتين

   

دهانره و ديرواره   ايجاد محدوده هاي مناسرب برراي طراحري    -

 طبق مدل پوتين

   

    پوتينطراحي مدل هاي مختل   -

اضافه نمودن اندازه هاي زير قالبي از پنجه تا پاشنه براساس -

 نوع توليد

   

    ولويتبراساس ا قطعاتبرش و جداسازي  -

    افزودن اضافات براساس مدل -

    براساس شابلون اوليه )مادر( تهيه شابلون برش -

    براساس شابلون اوليه )مادر( تهيه شابلون خط كشي -

    يقه آسترتهيه شابلون آستر و  -

    كفي تكسون قالب جهتتهيه شابلون كفي  -

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 

 عنوان : 

 پوتينمدلسازي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 :مهارت 

 تهيه و ساخت شابلون گلچه -

    

    قدك پنجه و قدك پشت شابلون تهيه و ساخت -

    دور دهنه )فوم يا ابر( تهيه شابلون اسفنج -

    انتقال اطالعات مدل روي شابلون استاندارد-

 نگرش :

 نظم و دقت در كار -

 رعايت اخالق حرفه اي -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي -

 ظت و ايمني فردياستفاده از وسايل حفا -

 توجهات زيست محيطي :

 استفاده بهينه از انرژي -

- 

 

 

 

 

 

 

 



  

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 

 عنوان : 

 چكمهمدلسازي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 
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 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 و منابع آموزشيمصرفي 

 مداد اتود  دانش :

 كاتر

 چاقوي برش

 خودكار در چند رنگ

 متر خياطي

 متر كفاشي

، زنانهفولدار انواع قالب كفش 

 ، بچگانهمردانه

تصاوير از مدل هاي متنوع 

 چكمه

 

    نيم چكمه( -انواع چكمه)زير زانو -

    چكمهمدل هاي  -

اس فرمرول و اعرداد   روش محاسبه و انتقال نقاط مبنا براسر  -

 چكمه ثابت جهت

   

  مهارت :

محاسبه و انتقال نقاط مبنا براساس فرمول و اعداد ثابت جهت  

 چكمه

   

ايجاد محدوده هاي مناسب براي طراحي بخش هاي مختل  -

 طبق مدل

   

    چكمهطراحي مدل هاي مختل   -

نه براساس اضافه نمودن اندازه هاي زير قالبي از پنجه تا پاش-

 نوع توليد

   

    براساس اولويت قطعات برش و جداسازي -

    افزودن اضافات براساس مدل -

    براساس شابلون اوليه )مادر( تهيه شابلون برش -

    براساس شابلون اوليه )مادر( تهيه شابلون خط كشي -

    يقه آسترتهيه شابلون آستر و  -

    كفي تكسون لب جهتقاتهيه شابلون كفي  -

    تهيه و ساخت شابلون گلچه -

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 

 عنوان : 

 چكمهمدلسازي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 و منابع آموزشيمصرفي 

 :مهارت 

 قدك پنجه و قدك پشت شابلون تهيه و ساخت -

    

، خزهراي تزيينري و يرراق آالت    دور دهنره  يقره تهيه شرابلون   -

 تزييني

   

    انتقال اطالعات مدل روي شابلون استاندارد-

 نگرش :

 نظم و دقت در كار -

 ه ايرعايت اخالق حرف -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي -

 استفاده از وسايل حفاظت و ايمني فردي -

 توجهات زيست محيطي :

 استفاده بهينه از انرژي -

- 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ماكاسينمدلسازي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 
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 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مداد اتود  دانش :

 كاتر

 چاقوي برش

 خودكار در چند رنگ

 متر خياطي

 متر كفاشي

، ، مردانهانواع قالب كفش زنانه

 بچگانه

تصاوير مدل هاي متنوع 

 ماكاسين

    تاريخچه ماكاسين -

    ( كيسه اي ساعتي دارreal macasineدل فانتوف)م -

روش محاسبه و انتقال نقاط مبنا براسراس فرمرول و اعرداد     -

 شده  Last copyثابت برروي قالب 

   

    روش هاي مدل سازي ماكاسين -

  مهارت :

    اجراي ماكاسين به دو روش

    البانتقال نقاط مبناي مشترك از بدنه قالب به كفي ق -

طراحي مدل مورد نظر بر روي قالب برطبق محردوده هراي    -

 تعيين شده

   

    حذف اضافات چسب از روي قالببرش و  -

    شده و انتقال روي مقوا Last copyجدا نمودن كفي  -

طرف خارج و  –جدا نمودن قطعات باقي مانده )طرف داخل  -

 ساعتي( و انتقال بر روي مقوا

   

    يه ساعتي استاندارد شدهته -

    ) به همراه سوراخ هاي بافت(تهيه شابلون برش -

    نيمچه ك تهيه شابلون  -

    تهيه و ساخت شابلون گلچه -

 

 



  

 

 

 

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ماكاسينمدلسازي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 : مهارت 

 و اندازه هاي آن تهيه تزيينات -

    

    انتقال اطالعات مدل روي شابلون استاندارد-

 نگرش :

 نظم و دقت در كار -

 اخالق حرفه ايرعايت  -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي -

 استفاده از وسايل حفاظت و ايمني فردي-

 توجهات زيست محيطي :

 استفاده بهينه از انرژي -

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  برگه استاندارد تجهيزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  1 استاندارد ت نمايش عكس و فيلمتجهيزا 1

  3 استاندارد اداري ميز كار 0

  1 استاد ميز 3

  1 استاد صندلي 8

  12 موزرآكا نيمكت يا صندلي 2

  0 پودر و گاز كپسول آتش نشاني 1

  1 و ملزومات 42*102 تخته وايت بورد 7

 گرفته شود .  نفر در نظر 15تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -توجه : 

 

 

 

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  حلقه1 سانتيمتري و بيشتر 0با عرض چسب كاغذي 1

  برگA4 22– رسم مقوا 0

  3 ،قرمز،آبي، سبزدر چند رنگ خودكار  3

  برگA4 –A3 12  كاغذ 8

  گبر0 كالك كاغذ  2

  يك دوك موم خورده نخ  1

  گرم022 سايه ميخ  7

 از هركدام يك ورق 0 ميلي متر 72/1و 0ضخامت  تكسون 4

  B2-H-H 1 مداد  2

  0 معمولي پاك كنمداد 12

  حلقه1 شيشه اي چسب  11

  3 ،قرمزآبي،سبز ماژيك وايت بورد 10

 محاسبه شود . نفر 15ت و يك كارگاه به ظرفیمواد به ازاء يك نفر  -توجه : 

 

 



  

 

 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  7/2HB 3 مداد اتود 1

  3 استاندارد پله شاخص پاشنه 0

  3 ساده ماشين حساب 3

  3 متوسط كاتر 8

  3 كاربري چاقوي برش 2

  3 رداستاندا متر خياطي 1

  3 استاندارد متر كفاشي 7

  به تعداد الزم فولدار -ساده   قالب كفش زنانه 4

  به تعداد الزم فولدار -ساده  ،قالب كفش بچگانه 2

  به تعداد الزم فولدار -ساده  مردانهقالب كفش  11

  1 استاندارد ورزشيقالب كفش  10

  3 استاندارد تخته شاسي 13

  A3 3يپليمر تخته برش  18

  3 فاشيك گازانبر 12

  3 كفاشي درفش 11

  12 طرح دار -ساده  (0و2/2،1سمبه )شماره  17

  1 كفاشي سنگ چاقو تيزكن 14

  3 پستايي سازي چكش 12

  3 اندازه متوسط رولت خياطي 02

  3 گوبلن سوزن  01

  3 معمولي ميخ كش 00

  1 مخصوص پرگار مداد تراش  03

  3 درجه اندازه متوسط 82رجه و د 32 گونيا 08

  3 اندازه متوسط نقاله 02

  3 شابلون طراحي پيستوله 01

  8 سانتي متري 22 -سانتي متري 32 خط كش فلزي 07

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .توجه : 

 

  

 

 


