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 شغل آموزش كد ملي 

 

 

 

 13/5/3131تاريخ تدوين استاندارد :

 

 



  

   

  دفتر طرح و برنامه هاي درسي محتوا و تصويب  :نظارت بر تدوين 
  6517-82-133 -3شغل: آموزش كد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 77311381 - 77573316تلفن                                                     77311336دورنگار       

 daftar_tarh@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 

 

 

3- 133-82-6517 

 

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

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



  

 

 

 

 

   شايستگي    شغلآموزش تهیه كنندگان استاندارد 

 ايمیل تلفن و، آدرس   سابقه كار مرتبط شغل و سمت  رشته تحصیلي آخرين مدرك تحصیلي  نام و نام خانوادگي رديف

 توليد كفش كارداني آقاي بيژن مايه داري 1
توليدكننده 

 كفش
 سال 02

 تلفن ثابت :

 25107202190ه : تلفن همرا

:ايميل

bm_sooshians@yahoo.co

m 

 آدرس : 

 كارشناسي ارشد خانم سهيال فتحيه 0
طراحي 

 صنعتي

مدرس دانشگاه 

كفش و طراح 

 صنايع كفش

 سال02   

 -تلفن ثابت :

 -تلفن همراه : 

ايميل : 

S_fathiye@yahoo.com 

 آدرس : 

 كارداني آقاي كامبيز نصيري راد 1
طراحي و 

 شتوليد كف

مدرس و 

 مدلساز كفش
 سال0

 -تلفن ثابت :

 25108079100تلفن همراه : 

 ايميل : 

 آدرس : 

 

 

 كارشناسي ارشد خانم حسنا صفار 8
طراحي 

 صنعتي

مدرس 

 ،دانشگاه

پژوهشگر و 

 طراح كفش

 سال12

 -تلفن ثابت :

 25190181525تلفن همراه : 

ايميل:

hosna_804454@yahoo.co

m 

9 
خانم معصومه طاهري 

 تسرش
 كارشناسي ارشد

مديريت 

 آموزشي

مدرس دانشگاه 

و مدير 

 آموزشگاه آزاد

01 

 201-99100018 تلفن ثابت :

 25150572109تلفن همراه : 

 ايميل : 

 آدرس : 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 : شغلاستاندارد آموزش نام 

 بچگانه ، مردانه وزنانه كفش پستايي ساز

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

 بوده و و خز پوست ،گروه شغلي توليد كفش حوزه صنايع چرم  مشاغل از ،شغل پستايي ساز كفش آموزش استاندارد

، ليويس كاري با ماشين ليويس ، لويس كاري با دست ، تشخيص مدل كفش و ترتيب مونتاژ قطعاتشايستگي هاي 

 تكميل نهايي پستايي، اجراي دوخت با دستگاه دوخت ،وآماده سازي آستر و جوراب گير برش، آماده سازي قطعات رويه

  ، برشكار رويه كفش و پيشكار كفش در ارتباط مي باشد.و با مشاغل مدلساز كفش را دربرمي گيرد

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 پايان دوره راهنمايي)دوره اول دبیرستان(میزان تحصیالت : حداقل 

 ، دو دست و بینايي سالمسالمت كامل روحي و ذهني:  و ذهني توانايي جسميقل حدا

 ندارد  : مهارت هاي پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت      321طول دوره آموزش                    :     

 ساعت       11  و زمان آموزش نظري               :    

 ساعت    311   و زمان آموزش عملي                :   

 ساعت      -    كارورزي                       :     زمان و 

  ساعت      -    و زمان پروژه                            :    

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 85%:  كتبي -

 75%عملي : -

 31%اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 سال سابقه كار مرتبط 9كفش با  نعتصكارداني 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

جهت  آن آماده نمودن و اتصال و دوخت  قطعات برش خورده رويه يك كفش شامل مراحل پستايي سازي كفش

 مي باشد.  كفش يپیش كار واحد تحويل به

 

 

 

 جهاني ( :اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه  ٭

 

Shoe upper manufacturer 

 

 

 

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

 برشكار رويه كفش -

 مدل ساز كفش -

 پیش كار كفش -

 

 

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

 رجع ......................................طبق سند و م       الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب  

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

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

           م از وزارت كار    د :  نیاز به استعال

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  شغل آموزش استاندارد 

 شايستگي ها  -

 عناوين رديف

 مدل كفش و ترتيب مونتاژ قطعات تعيين 3

 لويس كاري با دست 8

 ليويس كاري با ماشين ليويس 1

 آماده سازي قطعات رويه 1

 و جوراب گير ي آسترآماده سازبرش و 5

 اجراي دوخت با دستگاه دوخت 7

 تكميل نهايي پستايي 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 مدل كفش و ترتيب مونتاژ قطعات تعيين

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 1 5 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نمونه انواع كفش  دانش :

 تصاوير انواع كفش

 نمونه قطعات برش خورده

 تجهيزات نمايش فيلم و عكس

 تخته وايت بورد

 ماژيك 

 ميز و صندلي

 ميز كار پستايي

، ورزشهي  ،بچگانهه ،، مردانهانواع مدل هاي پايهه كفشززنانهه  -

 و ...( انتوف، ف، پوتين، چكمهصندل

   

مواد اوليه متداول و ترتيب مونتاژ قطعات در پستايي هر نوع  -

 كفش

   

    قطعات متداول هريك ار مدل هاي پايه  -

    كاربرد هريك از قطعات در مدل هاي مختلف كفش-

    ترتيب مونتاژ هرنوع كفش-

  مهارت :

    عات تشخيص مدل هاي پايه كفش با توجه به شكل قط-

    تشخيص كاربرد و جايگاه هر قطعه در انواع كفش ها -

    تشخيص ترتيب مونتاژ هر نوع كفش-

 نگرش :

 نظم و دقت در كار-

 رعايت اخالق حرفه اي-

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي در زمان كار -

 استفاده از وسايل حفاظت و ايمني فردي--

 ست محيطي :توجهات زي

 استفاده بهينه از انرژي -

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 لويس كاري با دست

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 18 02 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 چاقو ليويس  : دانش
 سنگ چاقو تيزكن
 سنگ ماصاد

 قطعات برش خورده پستايي
 چراغ الكلي

 نفت

    ليويس كاري و داليل انجام آن-

    ابزارهاي ليويس كاري دستي-

    روش تنظيم زواياي ليويس كاري و داليل آن-

    تكنيك هاي سنتي ليويس كاري -

    روش استفاده از سنگ چاقو تيزكن -

  مهارت :

    با سنگ چاقو تيزكن يا ليويس تيزكردن چاقو-

تشخيص لزوم ليويس كهاري و نهوع آن بها توجهه بهه مهواد       -
 مصرفي و نوع قطعه

   

تنظيم زاويه ليويس كاري با توجهه بهه قطعهه مهورد نظهر و       -
 جايگاه آن در كفش

   

    انجام ليويس كاري با ابزارهاي دستي -

     يس لب سوزليو انجام -

    ليويس قوارهانجام -

 نگرش :

 نظم وترتيب و دقت در تميزي ليويس كاري-

 شده استفاده از ابزار تميز و پليسه گيري -
 رعايت اخالق حرفه اي-

 ايمني و بهداشت : 

 دقت در استفاده از ابزار ليويس و رعايت اصول ايمني مربوطه -

 رعايت اصول ارگونومي-
 استفاده از وسايل حفاظت و ايمني فردي -

 توجهات زيست محيطي :

 تفكيك زباله خشك -

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ليويس كاري با ماشين ليويس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 10 82 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،جهیزات ت

 مصرفي و منابع آموزشي

 ماشين ليويس  دانش :

 پايه لويس

 پايه تخت پهن

 پايه لب تا

تكه هاي برش خورده پستايي 

 چرم طبيعي و مصنوعي

 جعبه ابزار

    ماشين ليويس و قطعات آن-

    پايه هاي ماشين ليويس و كاربرد هريك -

    وجه به نوع كارروش تعويض پايه هاي ماشين با ت -

    روش تعويض ميل پايه -

    روش تنظيم شيب پايه ها -

    برحسب عرض كار روش تنظيم پيچ خط كش -

    روش تنظيم كارپيش بر و زاويه ان -

    تيغه روش راه اندازي سنگ تيز كن -

    روش صحيح تيزكردن تيغ ماشين -

    روش اجراي ليويس با ماشين -

    روش تعويض تيغ ماشين-

    روش تعويض سنگ تيزكن -

و رفهع اشهكاالت    ، گريسهكاري غن كاري،روروش نگهداري -

 جزيي حين كار

   

  مهارت :

    مورد نياز براي قطعه كار مورد نظرپايه تشخيص  -

    تعويض پايه هاي ماشين با توجه به نوع كار -

    تنظيم ميل پايه -

 

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ليويس كاري با ماشين ليويس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،جهیزات ت

 مصرفي و منابع آموزشي

 :مهارت 

 ظيم شيب پايه هاتن -

    

    تنظيم پيچ خط كش -

    نآتنظيم كارپيش بر و زاويه  -

    تيغه راه اندازي سنگ تيز كن -

    تيز كردن تيغ ماشين -

    اجراي ليويس با ماشين -

و رفهع اشهكاالت    ، گريسهكاري غن كهاري ،روروش نگهداري -

       جزيي حين كار          

   

 :نگرش 

 ليويس، دست و پا در حين توجه به اهميت هماهنگي چشم -

 ، ترتيب و سرعت عملرعايت نظم -

 رعايت اخالق حرفه اي -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي -

 رعايت اصول ايمني در حين كار با وسايل برقي و برنده-

 استفاده از وسايل حفاظت و ايمني فردي-

 محيطي : توجهات زيست

 تفكيك زباله هاي خشك -

 استفاده بهينه از انرژي -

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  رويهآماده سازي قطعات 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

7 07 11 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 صرفي و منابع آموزشيم

 شابلون خط كشي   دانش :

 خودكار نبوكزاكليلي(

 چكش پستايي سازي

 قيچي پستايي سازي

 گزن

 كاتر

 چسب صنعتي

 چسب دوغي

 چسب كرپ

 طبيعي و مصنوعي چرم

 دستي تريشه سازدستگاه 

 صفحه چدني

 صفحه سنگي

 سندان

 ظرف چسب 

 قلم مو

 تخته چسب

 نوار لب تا

 ساتن

 روبان ساتن

 سوزني آستر

 كرپ جامد

 نفت

 بنزين

 ظرف نفت

    خط كشي و داليل آن -

    روش خط كشي و ابزار آن -

    روش قواره كردن كارچرمي و داليل آن -

    ، داليل انجام و اصول كارنوارگذاري -

    و كاربرد ان دستي روش چاك زني -

    آنو ابزار و كاربرددستي لب تا  روش-

    اركردن قطعات رويهاصول سو -

    و كاربرد ان اخم گيريروش  -

    كاربرد نوار در درزگيري -

    روش پليسه زني دستي -

    روش زهوار دوزي با دست -

    كاربرد گانت و روش گانت دوزي-

    كاربرد مغزي و روش مغزي دوزي -

    يشهروش استفاده از دستگاه لب تا دستي براي تهيه تر -

    زپس از دوخت( روش برگردان نمودن -

  مهارت :

    انتخاب شابلون متناسب با مدل مورد نظر -

    انجام خط كشي -

    آماده سازي نوار لب تا و چسب زني متناسب با قطعه -

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  رويهآماده سازي قطعات 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 صرفي و منابع آموزشيم

 : مهارت 

 نوارگذاري و استفاده صحيح از ابزار -

    

    چاك زني با قيچي و گزن -

    تا با دست انجام لب -

    سوار كردن قطعات رويه -

    ، چسب زني و كوبيدن آناخم گيري  -

    درز گذاري-

    ليسه زني با دستپ -

    زهواردوزي با دست -

    گانت دوزي -

    مغزي دوزي -

    دستي تهيه تريشه با دستگاه لب تا -

    (بدوز برگردانبرگردان نمودن ز -

 گرش :ن

 ترتيب در كار و تميزي كار و نظم رعايت اهميت -

 رعايت اخالق حرفه اي -

 ايمني و بهداشت : 

  دقت در استفاده از وسايل برنده -

 رعايت اصول ارگونومي در حين كار -

 رعايت اصول ايمني در استفاده از مواد قابل اشتعال -

 استفاده از ماسك -



  

 

 

 

 

 

 

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  رويهآماده سازي قطعات 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 صرفي و منابع آموزشيم

  توجهات زيست محيطي :

 تفكيك زباله خشك -

 استفاده از چسب استاندارد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 و جوراب گير آماده سازي آستربرش و

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 19 02 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 صرفي و منابع آموزشيم

چسب هاي صنعتي مخصوص   دانش :

 كفاشي

 ظرف چسب

 قلم مو زپهن و باريك(

 قيچي

 .....( و آسترزساتن

 جوراب گير 

    و كاربرد هريك كفش از نظر جنس انواع آستري -

    انواع جوراب گير و كاربرد هريك -

    شابلون برش آستر و جوراب گير-

    وي برش و كاتراصول كار با چاق -

    اصول راه كشي مدل  به طول يا عرض قالب -

    روش برش از سايز بزرگ به كوچك -

اصول قواره كردن آستر و جوراب گير در يك متر زفقط براي  -

 يك مدل معين(

   

    روش صحيح چسب كاري آستر و جوراب گير -

    روش اتصال آستر و جوراب گير-

    روش اتصال آستر به رويه -

  مهارت :

    راه كشي مدل بر طول يا عرض قالب -

    اجراي برش آستر و جوراب گير از سايز بزرگ به كوچك -

    قواره كردن آستر دريك متر -

    قواره كردن جوراب گير در يك متر -

    آستر و جوراب گير چسب كاري صحيح انجام -

    آستر و جوراب گيراتصال  -

    اتصال آستر به رويه ز سوار كردن آستر( -

 

 



  

 

 

 

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 و جوراب گير آماده سازي آستربرش و

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 صرفي و منابع آموزشيم

  نگرش :

 نظم و دقت در كار -

 انتخاب مواد مصرفي استاندارد -

 رعايت اخالق حرفه اي -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ايمني در كار با حالل ها-

 رعايت اصول ارگونومي -

 ايمني فردياستفاده از وسايل حفاظت و -

 توجهات زيست محيطي :

 استفاده از حالل و چسب هاي استاندارد-

 استفاده بهينه از انرژي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 اجراي دوخت با دستگاه دوخت

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

12 12 82 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط زيست محیطيتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

يا  چرخ كفاشيزبطر(راست گرد  دانش :

 چپ گرد

 تصاوير انواع چرخ هاي كفاشي

 1-1-0نخ شماره 

 (و... ،كتان،پلي آميدزپلي استر

 بشكاف

 خياطيقيچي 

 روغن چرخ

 پيچ گوشتي كوچك و بزرگ

 (0-15سوزن چرخ زشماره 

    ي دوخت كفش و كاربرد هريكدستگاه ها-

    چرخ بطر و كاربرد هريك ياجزا -

    روش راه اندازي و تنظيم چرخ بطر -

    چرخ يروش نخ كش -

    نخ و سوزن مناسب هر كاال -

،علت و چگونگي تشخيص و رفع عيوب متداول حين دوخت -

چهروك   -نهخ كهش شهدن   -دوخهت نهاقص  -آنزپاره شدن نخ

قفهل شهدن    -سر و صداي چهرخ -نخ زير يا روريزش -دوختن

 چرخ(

   

    اصول دوخت رويه هاي مختلف -

    بندي قسمت هاي الزم رويه برحسب مدل اصول اخم -

    روش نظافت و روغن كاري چرخ -

  مهارت :

    تنظيم و راه اندازي صحيح چرخ بطر -

    پركردن ماسوره چرخ – تعويض سوزن چرخ -

    تخاب نخ و سوزن مناسبان-

    به جوراب گير دوخت آستر-

    دوخت دوردهنه-

    دوخت قطعات مختلف رويه  -

 

 



  

 

 

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 اجراي دوخت با دستگاه دوخت

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط زيست محیطيتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 : مهارت 

 اخم بندي قسمت هاي مختلف رويه -

    

اجراي دوخت ههاي يهك رد دوزي و دو رد دوزي و چنهد رد     -

و دوخت هاي تزييني دور دهنه و ساير قطعات رويه كفش  دوزي

 برحسب مدل

   

    و زيگزاك اي  دوخت زنجيرهاجراي  -

    رفع اشكاالت متداول حين دوخت -

    نظافت و روغن كاري چرخ ،نگهداري -

 نگرش :

 و زيبايي در دوخت، سرعت اهميت نظم -

 رعايت اخالق حرفه اي -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي حين كار -

 ر كار با وسايل برقيرعايت اصول ايمني د -

 استفاده از وسايل حفاظت و ايمني فردي-

 توجهات زيست محيطي :

 تفكيك زباله خشك -

 استفاده بهينه از انرژي -

 استفاده از روغن استاندارد -

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 

 عنوان : 

 تكمیل نهايي پستايي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 12 19 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

   دانش :

 قيجي معمولي پستايي سازي

 پستايي سازي تيغه خمقيچي 

 الگوي گل

 يراق آالت كفش

 ابزار سورخكاري

    زار آن و روش استفاده از هريك، ابكاربرد اضافه زني-

    روش ها و اصول صحيح اضافه زني-

    روش يراق زني -

ابهزار   پهر  كهاري و  پانچ كهاريز سهوراخكاري( و   انواع روش -

 هريك

   

    روش گلسازي و اتصال آن -

و  كفهش  زسهايز(  روش دسته بندي پستايي براسهاس انهدازه   -

 مدل

   

  مهارت :

    انجام روش هاي صحيح اضافه زني-

    اجراي يراق زني-

    و پر   انجام پانچ -

    گلسازيز چند مدل ساده و متداول( و اتصال -

    دسته بندي پستايي طبق اندازه و مدل -

 نگرش :

 رعايت نظم و دقت در كار -

 كسب سرعت در انجام كار -

 رعايت اخالق حرفه اي -

 

 



  

 

 

 

 

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تكمیل نهايي پستايي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ايمني و بهداشت : 

 حين انجام پانچ يا پرچكاري رعايت اصول ايمني -

 رعايت اصول ارگونومي حين كار -

 استفاده از وسايل حفاظت و ايمني فردي-

 توجهات زيست محيطي :

 تفكيك ضايعات خشك-

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  برگه استاندارد تجهيزات -                  

 

 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  سري1 استاندارد يش فيلم و عكستجهيزات نما 1

  1 استاندارد چراغ الكلي 0

  1 استاندارد ماشين ليويس 1

  1 معمولي سندان 8

  1 راست گرد يا چپ گرد  چرخ كفاشيزبطر( 9

  1 سانتي متر 92ارتفاع  چهارپايه چرخ كاري 1

  1 دستي دستگاه تريشه ساز  0

  1 معمولي صفحه چدني 7

  1 مرمري صفحه سنگي 5

  1 چرخ جعبه ابزار 12

  1 متر 1وارتفاع  02*102 ميز كار پستايي 11

  19 02-09ارتفاع  چهارپايه پستايي 10

  1 استاد ميز و صندلي 11

  1 سانتي متر و ملزومات 72*102 تخته وايت بورد 18

  0 پودري-گازي كپسول آتش نشاني 19

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  35به ظرفیت  تجهیزات براي يك كارگاه -

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  ليتر 1 صنعتي مخصوص كفاشي چسب 1

  ليتر1 استاندارد روغن چرخ 0

  به تعداد مورد نياز متداول الگوي گل 1

  به تعدادالزم متداول يراق آالت كفش 8

 از هريك ابسته (0 12-15 102زشماره  سوزن چرخ 9

،پلي زپلي استر 1-1-0نخ شماره  1

 ،كتان و...(آميد

 از هريك دوك 1 مشكي-سفيد

  متر1 مناسب كفش جوراب گير 0

  متر1 اشبالت مصنوعي -ساتن -سوزني آستر 7

  پا8 استاندرد ميشن 5

  متر1 ساتن روبان 12

  ليتر1 معمولي نفت 11

  ليتر1 معمولي بنزين 10

  ابسته متناسب با طرح نوار لب تا 11

  متر 1 استاندارد كفش چرم مصنوعي 18

  پا8 گاوي چرم طبيعي 19

  0 نبوكزاكليلي( خودكار 11

  الزمبه اندازه  چرم طبيعي و مصنوعي تكه هاي برش خورده پستايي 10

  1 قرمز -بيآ–سبز -وايت بورد ماژيك 17

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 35و يك كارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يك نفر  -

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

تصاوير انواع چرخ هاي  1

 كفاشي

  به تعداد الزم متنوع

  0 متوسط-خياطي  بشكاف 0

  0 متوسط قيچي خياطي 1

  0 كوچك و بزرگ پيچ گوشتي  8

  0 معمولي پستايي سازي قيجي  9

  0 استاندارد پستايي ابزار سورخكاري 1

  0 تيغه خم پستايي سازي قيچي  0

  1 ليتر 1گنجايش باالتر از  ظرف نفت 7

  8 زپهن و باريك( قلم مو  5

  8 مناسب ظرف چسب 12

  0 جامد كرپ  11

  0 استاندارد تخته چسب 10

  1 استاندارد پايه لويس 11

  1 استاندارد پايه تخت پهن 18

  1 استاندارد پايه لب تا 19

  0 پستايي سازي چكش  11

  طبق نياز مخصوص پستايي شابلون خط كشي 10

  0 متوسط كاتر 17

  0 ليويس چاقو  15

  1 چاقو تيزكن سنگ  02

  1 تاندارداس سنگ ماصاد 01

  طبق نياز چرم طبيعي يا مصنو عي نمونه قطعات برش خورده 00

  طبق نياز ،بچگانهمردانه ،زنانه–چرم طبيعي يا مصنوعي  نمونه انواع كفش 01

  طبق نياز ،بچگانهمردانه ،زنانه–چرم طبيعي يا مصنوعي  تصاوير انواع كفش 08

  0 استاندارد گزن 09

 زاء هر سه نفر محاسبه شود .ابزار به اتوجه : 
  

 

 


