ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت
دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي درﺳﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ
ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﮐﻔﺶ
)ﺧﺎص داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه(

ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ
/3/1اﻟﻒ8-02/46/

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﺮم،ﭘﻮﺳﺖ و ﺧﺰ
ﮐﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ

0 2 8 0 1 0 0 0 0 1
ﻧﺴﺨﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 1390/12/15 :

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮوه

2

7 5 3 6

ﺳﻄﺢ

Isco-08

ﻣﻬﺎرت

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه های درسي
کد ملي شناسایي آموزش شغل /3/5 :/الف8-91/64/
اعضاء کمیسیون تخصصي برنامه ریزی درسي رشته صنایع چرم ،پوست وخز :
آقای محسن پور سهي
-خانم هایده رامش

حوزه های حرفه ای و تخصصي همكار برای تدوین استاندارد آموزش شغل :/
 سازمان آموزش و پرورش استثنایي-

فرآیند اصالح و بازنگری :
-

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسي
تهران – خیابان آزادی  ،خیابان خوش شمالي  ،نبش خیابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 1سازمان آموزش فني و حرفهای
کشور  ،پالك 110
دورنگار

44066556

تلفن 44140099 – 0

آدرس الكترونیكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

2

تهیه کنند گان استاندارد شغل
مدرك

رشته تحصیلي

سابقهی تجربي مرتبط

ردیف

نام و نام خانوادگي

5

یداهلل الیاسي

لیسانس

کودکان استثنایي

 81سال

1

یوسف معززي

سوم راهنمایي

ـــــ

 42سال

3

یونس صادق زاده

سوم راهنمایي

ــــــ

 81سال

6
1
4
6
8
0
59
55
51
تهیه کنند گان استاندارد آموزش
مدرك

رشته تحصیلي

سابقهی تجربي مرتبط

ردیف

نام و نام خانوادگي

5

یداهلل الیاسي

لیسانس

کودکان استثنایي

 81سال

1

یوسف معززي

سوم راهنمایي

ـــــ

 42سال

3

نازلي مشایخي

فوق لیسانس

روانشناسي تربیتي

ــــــ

6
1
4
6

3

تعاریف :

استاندارد شغلي :
مشخصات شایستگي ها و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملكرد موثر در محیط کار را گویند در بعضي از موارد استاندارد حرفه
اي نیز گفته مي شود .
استاندارد آموزش :
نقشهي یادگیري براي رسیدن به شایستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام یك شغل :
به مجموعه اي از وظایف و توانمندي هاي خاص که از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغلي :
بیانیه اي شامل مهم ترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل  ،کارها ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یـك حـوزه
شغلي  ،مسئولیت ها  ،شرایط کاري و استاندارد عملكرد مورد نیاز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نیاز براي رسیدن به اهداف یك استاندارد آموزشي .
ویژگي کارآموز ورودی :
حداقل شایستگي ها و توانایي هایي که از یك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
ارزشیابي :
فرآیند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه یك شایستگي بدست آمده است یا خیر  ،که شامل سه بخش عملـي  ،کتبـي
عملي و اخالق حرفه اي خواهد بود .
صالحیت حرفه ای مربیان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شایستگي :
توانایي انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسیدن به یك شایستگي یا توانایي  .کـه مـي توانـد
شامل علوم پایه ( ریاضي  ،فیزیك  ،شیمي  ،زیست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بین ذهن و جسم براي رسیدن به یك توانمندي یا شایستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي که براي شایستگي در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارت هاي غیر فني واخالق حرفه اي
مي باشد .
ایمني :
مواردي است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار مي شود .

4

نام شغل :
تعمیرکارکفش خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه

شرح شغل:5
تعمیرکارکفش یكي از مشاغل حوزه چرم ،پوست وخز بوده و به شغلي اطالق ميشود که شایستگيهایي از قبیل :عیبیابي انواع کفش ،واکس
زدن ،میخ کاري  ،چسب کاري ،تعمیر نیم تخت مردانه و زنانه  ،تعمیر سرپاشنه مردانه و زنانه ،تعویض کفي ،بازکردن کفش ،نصب بوگیر ،تغییردادن
رنگ کفش ،دوخت پارگي کفش دوختن رویه و زیره کفش را در برميگیرد و این شغل با مشاغلي از قبیل پیش کار و پستایي ساز ارتباط ميباشد.

ویژگي های کارآموز ورودی
حداقل میزان تحصیالت  :سوم راهنمایي تحصیلي یا دوره هاي معادل
حداقل توانایي جسمي  :داشتن سالمت جسماني ،رواني و شناختي الزم

مهارت های پیش نیاز این استاندارد - :
طول دوره آموزش
طول دوره آموزش

: 8181

ـ زمان آموزش نظری 300
ـ زمان آموزش عملي

ساعت

:

ساعت

: 8481

ساعت

ـ کارورزی

ــــــ

:

ساعت

ـ زمان پروژه

ــــــ

:

ساعت

شیوه ارزشیابي
 41در صد کتبي –  00در صد عملي –  81در صد اخالق حرفهاي

صالحیت های حرفه ای مربیان
رشته تحصیلي مرتبط و یا لیسانس علوم تربیتي ،روانشناسي و  ...به شرط دارا بودن گواهینامه مهارت از سازمانهاي متولي آموزش حرفهاي.

. Job Description

5

٭ تعریف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

٭ مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :

استاندارد پیش کار کفش
استاندارد پستایي ساز

٭ جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي کار :

الف  :جزو مشاغل عادی و کم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



طبق سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت کار

طبق سند و مرجع ......................................

طبق سند و مرجع ........................................



6

استاندارد شغل

4

 شایستگي هاي 3شغليتوانایي ها

ردیف

8

واکس زدن

4

انجام تعمیرات با استفاده از میخ

3

انجام تعمیرات با استفاده از چسب

2

تعمیر نیم تخت مردانه و زنانه

1

تعمیر سر پاشنه زنانه

0

تعمیر سرپاشنه مردانه

7

تعویض کفي (تكسون)

1

بازکردن کفش

9

تعویض یا نصب بوگیر کفش

80

تغییردادن رنگ کفش

88

دوخت پارگي کفش

84

دوختن رویه و زیره کفش

. Occupational Standard
Competency

7

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزشي

عنوان توانایي :

زمان آموزش

واکس زدن

نظري

عملي

جمع

38

831

809

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي
 -انواع واکس از نظر حالت (

دانش :

آبكي  ،جامد ،اسپري)

 -انواع واکس از نظر حالت ماده ،رنگ و کاربرد هر کدام

40
88

 -روش واکس زدن

 انواع واکس از نظر رنگ( مشكي ،قهوهاي ،زرشكي ،بي
رنگ)

مهارت :

4

-تمیز نمودن اولیه کفش

 -مواد شوینده

 -بهکار بردن واکس مناسب و متناسب با رنگ کفش

81

 -انتخاب فرجه هم رنگ متناسب با رنگ کفش

84
00
20

 واکس زدن کفش به صورت دوراني-براق کردن کفش

نگرش :
 صرفهجویي در مواد مصرفي -دقت در کار – سرعت در کار

ایمني :
-

 -آب

استفاده از لباس کار ،ماسك و دستكش در حین واکس زدن

توجهات زیست محیطي :
 -ریختن پسماندهاي انواع واکس در سطل زباله دردار و دفع بهداشتي آن

8

 انواع فرجه( کوچك ،بزرگ) پارچه نرم و نمدار -کفش در رنگهاي مختلف

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزشي

عنوان توانایي :

زمان آموزش

انجام تعمیرات با استفاده از میخ

نظري

عملي

جمع

41

91

843

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي
 -انواع میخ(  4/1سانتيمتر،

دانش :

سایه بنفش ،میخ سایه)

 -انواع میخ و کابرد آنها

80
81

 -روش میخ کاري

 انواع سندان ( سندان تخت وسندان سه پایه)
 میخ کش -انواع چكش

مهارت :
 -استفاده از میخ مناسب و متناسب با ضخامت زیره کفش

81
43

 -استفاده از سندان براي ثابت کردن و خم کردن نوک میخها

30
37

 -استفاده از چكش براي ضربه زدن به میخ

 -استفاده از میخ کش براي شل کردن میخها

نگرش :
 دقت در کار -انجام کار با عالقهمندي – همكاري در گروه

ایمني :
 استفاده از لباس کار ،دستكش  ،در حین میخکاري -استفاده از عینك محافظ حین میخ کاري

توجهات زیست محیطي :
-

9

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزشي

عنوان توانایي :

زمان آموزش

انجام تعمیرات با استفاده از چسب

نظري

عملي

جمع

41

881

823

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي

دانش :

 -انواع چسب( چسب معمـولي،

 -انواع چسب و کاربرد آنها

چسب ،p-uچسب آهن)

80
81

 -روش چسب کاري انواع کفش

 سنباده دستي سنباده ماشیني قلممو دستگاه پرس -چكش

مهارت :
 استفاده از چسب مناسب و متناسب با نوع کفش -استفاده از چسب  p-uبراي تعمیر کفشهاي کتاني از جنس p-v-c

81
40

 -استفاده از چسب آهن( صنعتي ،فرنگي) براي تعمیر کفشهاي با زیره معمولي

40

 سنباده زدن محل چسب کاري قبل از کشیدن چسب -رعایت مدت زمان انتظار و مقدار دما از روي قوطي چسب

41
81
40

 -استفاده از پرس براي محكم چسبیدن کار

نگرش :
 -صرفهجویي در مواد مصرفي  -دقت در کار

ایمني :
-

استفاده از لباس کار و ماسك و دستكش هنگام سنباده کاري و چسب کاري

توجهات زیست محیطي :
 دفع بهداشتي پسماندهاي انواع چسب -جمعآوري رنگ مصرفي اضافي و دفع بهداشتي آن

11

 انواع کفش -دستمال نخي

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزشي

عنوان توانایي :

زمان آموزش

تعمیر نیم تخت مردانه و زنانه

نظري

عملي

جمع

38

843

812

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي
 -انواع نیم تخت ( حاضري،

دانش :

غیر حاضري)
1

-روش صحیح استفاده از چاقوي برش

 انواع میخ سایه 1و7و84 -چكش

8

 -انواع نیم تخت و کاربرد آنها

 -زیره کفش

 -روش سنباده زدن نیم تخت

8

 -نحوهي چسب کاري نیم تخت

80

 چسب p-u سنباده دستي سنباده ماشیني -سندان

مهارت :
 -استفاده از انواع نیم تخت متناسب با انواع کفش

81
40
41

 برش نیم تختي غیر حاضري به اندازه نیم تخت کفش کشیدن سنباده به نیم تخت و زیره کفش بهصورت یكنواخت -کشیدن چسب به نیم تخت و زیره کفش بهصورت یكنواخت

41
1

 -استفاده از دستگاه پرس براي محكم چسبیدن کار

81
81

 -رعایت دماي الزم و مدت زمان انتظار از روي قوطي چسب

 -استفاده از میخ کاري براي محكم شدن کار

نگرش :
 -دقت در کار – همكاري در گروه

ایمني :
 -استفاده از لباس کار  ،ماسك  ،دستكش در حین تعمیر نیم تخت

توجهات زیست محیطي :
 -جمعآوري صحیح پسماندهاي چسب از محیط کارگاه

11

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزشي

عنوان توانایي :

زمان آموزش

تعمیر سرپاشنه زنانه و مردانه

نظري

عملي

جمع

41

91

843

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي
 -انواع سرپاشنه مردانه و زنانه (

دانش :

حاضري و غیر حاضري)

 انواع سرپاشنه زنانه و مردانه و کاربردآنها -روش تعمیر سرپاشنه غیر حاضري مردانه و زنانه

1
80

 -روش تعمیر سرپاشنه حاضري مردانه و زنانه

80

 انواع چسب (  ،p-uآهن) کفش مردانه و زنانه پیچ گوشتي میخ میخ کش -چكش

مهارت :

81

 -استفاده از سرپاشنه حاضري یا غیر حاضري متناسب با پاشنه کفش

 سنباده دستي -سنباده ماشیني

40
40

 برش سرپاشنه غیر حاضري به اندازهي پاشنه کفش -استفاده از از چسب مناسب و متناسب با جنس پاشنه و سر پاشنه کفش

40
1

 سنباده کشي سر پاشنه و پاشنه قبل از چسب کاري -رعایت دماي الزم و مدت زمان انتظار از روي قوطي چسب

81

 -استفاده از دستگاه پرس و ضربه چكش براي چسبیدن بهتر

نگرش :
 صرفه جویي در مواد مصرفي -دقت و سرعت در کار

ایمني :
 -استفاده از لباس کار ،دستكش و ماسك در حین تعمیر سرپاشنه مردانه و زنانه

توجهات زیست محیطي :
-

12

 دستگاه پرس -قلم مو

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزشي

عنوان توانایي :

زمان آموزش

تعویض کفي ( تكسون)

نظري

عملي

جمع

41

880

831

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي
 -انواع قالب

دانش :

1

 انواع کفي اصلي و کاربرد آنها -روش تهیه کفي اصلي ( تكسون )

80

 -روش تعویض کفي اصلي( تكسون)

80

 انواع کفي اصلي( ضخیم،نازک)
 خودکار یا مداد قیچي گزن میخ تل -چكش

مهارت :

81

 استفاده از کفي اصلي متناسب با انواع کفش -تهیهي کفي اصلي با استفاده از قالب

41

 -برش کفي با استفاده از گزن یا قیچي

31
31

 -نصب کفي به قالب با استفاده از سه عدد میخ تل

نگرش :
 -عالقهمندي به کار – دقت و سرعت کار – مسئولیت پذیري

ایمني :
-

استفاده از دستكش و لباس کار در حین تعویض کفي اصلي

توجهات زیست محیطي :
-

13

 -چسب آهن

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزشي

عنوان توانایي :

زمان آموزش

تعویض کفي داخل کفش

نظري

عملي

جمع

44

11

880

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي
 -انواع کفي داخل کفش

دانش :

( چرمي ،ابري ،پالستیكي)

 -انواع کفي داخل کفش و کاربرد آنها و ویژگي هاي هر یك

80
84

 -نحوهي نصب کفي داخل کفش

 گزن قیچي چسب معمولي قلممو -خودکار یا مداد

مهارت :

80

 -استفاده از قالب مناسب و متناسب با انواع کفي

81
81

 استفاده از قالب جهت رسم الگوي کفي -نصب کفي چرمي ،ابري ،پالستیكي از روي کفي اصلي

40
40
1

 برش با استفاده از قیچي یا گزن از روي الگوي ترسیم شده چسباندن کفي داخل کفش بالفاصله بعد از چسب کاري -چسباندن اوّل قسمت پاشنه کفي داخل کفش

نگرش :
 -عالقهمندي به کار – دقت و سرعت در کار

ایمني :
-

استفاده از لباس کار ،ماسك در حین انجام کار

توجهات زیست محیطي :
 -دفع پسماندهاي انواع چسب بهصورتي که محیط زیست را آلوده نكند.

14

 انواع قالب -انواع کفش

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزشي

عنوان توانایي :

زمان آموزش

بازکردن کفش

نظري

عملي

جمع

40

01

11

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي
 -انواع قالب

دانش :

 -پارچه خیس

 -انواع بازکردن کفش (افزایش سایز محدود)

 -چكش

2
1
1

 روش بازکردن طولي کفش -روش بازکردن عرضي کفش

 روزنامه آب -انواع کفش

مهارت :
 بازکردن طولي یا عرضي کفش متناسب با عیب آن -خیس کردن کفشهاي با جنس چرمي با استفاده از روزنامه یا پارچه خیس

40
1

 -بازکردن طولي کفش با استفاده از قراردادن قالب در داخل کفش

40

 -زدن ضربه به قالب داخل کفش متناسب با ایراد کفش

40

نگرش :
 عالقهمندي به انجام کار -دقت و سرعت در کار

ایمني :
-

استفاده از لباس کار و دستكش در حین کار

توجهات زیست محیطي :
-

15

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزشي

عنوان توانایي :

زمان آموزش

تعویض یا نصب بوگیر

نظري

عملي

جمع

81

01

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي
 -انواع بوگیر ( پالستیكي شبكه-

دانش :

دار ،چرمي ،شیمیایي)

 -انواع بوگیر کفش و کاربرد آنها

1

 -نحوهي تعویض و نصب بوگیر کفش

 پارچه نمدار -پارچه خشك

80

 پیچ گوشتي -انواع کفش

مهارت :

80
80

 استفاده از بوگیر متناسب با انواع کفش -تمیز کردن داخل کفش با استفاده از دستمال نم دار

82

 -قرار دادن بوگیر در داخل کفش بدون استفاده از چسب

32

 -استفاده از بوگیر شیمیایي بعد از نصب بوگیر پالستیكي و چرمي

نگرش :
 -عالقهمندي به کار

ایمني :
 -استفاده از لباس کار -دستكش – ماسك

توجهات زیست محیطي :
 -ریختن مواد شیمیایي در سطل آشغال دربدار

16

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزشي

عنوان توانایي :

زمان آموزش

تغییر دادن رنگ کفش

نظري

عملي

جمع

40

880

830

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي
 -انواع تغییر رنگ ( قهوهاي،

دانش :

مشكي و زرشكي)

 -انواع تغییر رنگ و کاربرد آنها

80
80

 -روش تغییردادن رنگ کفش

 قلمموي رنگ پارچه نمدار اسفنج پارچه نرم و خشك ظرف رنگ -کفش عیبدار

مهارت :
 -انتخاب رنگ مناسب و متناسب با رنگ قبلي کفش

20
80

 -کشیدن رنگ به کفش بهصورت یكنواخت

20
40

 -تمیز کردن کفش بهوسیله پارچه نمدار

 -رعایت مدت انتظار براي خشك شدن رنگ کفش

نگرش :
 عالقهمندي به کار -دقت و سرعت در کار

ایمني :
 -استفاده از لباس کار ،ماسك  ،دستكش در حین انجام کار

توجهات زیست محیطي :
 -ریختن پسماندهاي تغییر رنگ در فاضالب دستشویي

17

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزشي

عنوان توانایي :

زمان آموزش

دوخت پارگي کفش

نظري

عملي

جمع

47

91

841

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي
 -نخ کفاشي و موم نخ

دانش :

1
1

 انواع دوخت و کاربرد آنها-روش تقویت پشت قطعات صدمه دیده

 سوزن کفاشي درفش -انواع کفش عیبدار

82

 -روش دوخت معمولي کفاشي با سوزن مخصوص یا چرخ تعمیرات

 چرخ تعمیراتساتن یا شمعي-قالب دوخت

مهارت :

40
40

 استفاده انجام از انواع دوخت متناسب با نوع و محل پارگي -دوخت پارگي رویه کفش با استفاده از سوزن کفاشي یا چرخ تعمیرات

1

 -استفاده از نخ مناسب و متناسب با ضخامت پارگي رویه کفش

1
34

تقویت قسمت پاره شده با ساتن یا شمعي -استفاده از چرخ تعمیرات یا سوزن کفاشي متناسب با محل پارگي

80

-روش دوخت دستي با استفاد از درفش قالب دار

نگرش :
 عالقهمندي به کار– مسئولیت پذیري -دقت و سرعت در کار

ایمني :
-

پوشیدن لباس کار و دستكش

-

استفاده از پیش بند کفاشي روکف دستي

-

انگشت ته چرمي

توجهات زیست محیطي :
-

18

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزشي

عنوان توانایي :

زمان آموزش

دوختن رویه و زیره کفش

نظري

عملي

جمع

41

91

843

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي
 -درفش شیاردار

دانش :

80

 -انواع دوردوزي و کاربرد آنها

 انواع نخ کفاشي( قهوهاي ،سفید ،زرد  ،زرشكي)

81

 -روش دوخت از کنار زیره و زیرزیره کفش

 چرخ معمولي تعمیرات -انواع کفش عیب دار

مهارت :

31

 دوخت از زیرزیرهي کفشهاي زیره تخت -دوخت از کنار زیرهي کفشهایي زیره کاسهاي

31

 -استفاده از رنگ نخ مناسب و متناسب با رنگ کفش و زیره

81
80

 -کنترل صحت دوخت رویه و زیره کفش

نگرش :
 -عالقه داشتن به کار ،دقت و سرعت در کار

ایمني :
-

استفاده از دستكش کفاشي و پیش بند کفاشي

-

رعایت نكات ایمني هنگام کار با درفش

توجهات زیست محیطي :

19

 برگه استاندارد تجهیزاتمشخصات فني و دقیق

تعداد

نام

ردیف
8

میزکار مخصوص کار آموز

در ابعاد  01 * 800و ارتفاع  90سانتي متر

به تعداد دانش

4

صندلي پشتي با رویه چرمي

با ارتفاع قابل تنظیم معمولي

3

میز کار بزرگ

در ابعاد  410 * 800ارتفاع 00

8عدد

2

کمد دانش آموزان

شش خانه داراي قفل و سویچي

 4عدد

1

جعبه ي کمك هاي اولیه

با انصمام کامل

 8عدد

0

تابلو اعالنات

قفل دار شیشه دار  70 *800و عمق 80

 8عدد

آموزان
به تعداد دانش
آموزان

سانتي متر
7

تخته سفید متحرک (وایت برد)

870 * 840

 8عدد

1

دستگاه سنباده

معمولي

 8عدد

9

دستگاه پرس دو کفه

دو کفه

 8عدد

توجه :
 -تجهیزات برای یك کارگاه به ظرفیت  51نفر در نظر گرفته شود .

21

توضیحات

 برگه استاندارد موادردیف
8
4

نام
انواع سُنبه
گزن

مشخصات فني و دقیق
بزرگ  ،کوچك

تعداد
 2عدد از هر نوع
به تعداد دانش آموزان

مخصوص

کارکشي
3

قرقره پرداخت

متوسط

2

انواع آهن دور

بزرگ  ،کوچك

 1عدد از هرنوع

1

انواع زیره

تخت  ،کاسه اي

به مقدار مورد نیاز

0

انواع رویه

یك عدد

به مقدار مورد نیاز

7

انواع حالل ها

تینر ،تینر فوري ،استون

به مقدار الزم

1

انواع رنگ

مشكي ،قهوه اي ،زرشكي

به مقدار الزم

9

انواع سنباده

سنباده نرم ،زبر ،متوسط

به مقدار الزم

80

انواع میخ

میخ تل  ،میخ کبریتي  ،میخ سیاه و بنفش در شماره هاي

به مقدارموردنیاز از

مختلف  ،میخ سایه شماره یك و دو /میخ قالب کشي

هرنوع

88

انواع نخ کفاشي

 8نخ دور دوزي  4نخ رویه دوزي

84

انواع چسب

چسب فرنگي (آهن ،صنعتي) پیو ،پنجگي  ،دست ساز

83

انواع کفي

تكسون  ،چرمي ،مصنوعي

82

انواع سرپاشنه زنانه حاضري  ،غیرحاضري

براي نصب پاشنه

و مردانه
81

به مقدارموردنیاز از
هرنوع
به مقدارموردنیاز از
هرنوع
به مقدارموردنیاز از
هرنوع
به مقدارموردنیاز از
هرنوع
به مقدارموردنیاز از
هرنوع

انواع نیم تخت حاضري  ،غیرحاضري
زنانه مردانه و زنانه

به مقدار الزم

80

رنگ کفش

87

انواع سنباده

81

تینر یا بنزین

89

اَسِتون

40

انواع بندکفش

بلند و کوتاه

48

انواع واکس

واکس جامد  ،مایع  ،اسپري (دررنگ هاي مختلف)

44

پرایمر

به مقدارموردنیاز از
هرنوع
به مقدارموردنیاز

از 800 ، 840 ، 20

به مقدارموردنیاز
به مقدارموردنیاز
به مقدارالزم
به مقدارالزم

توجه :
 -مواد به ازاء یك نفر و یك کارگاه به ظرفیت  51نفر محاسبه شود .

21

توضیحات

 برگه استاندارد ابزارردیف
8

مشخصات فني و دقیق

نام

انواع مختلف قالب (چوبي و بچه گانه  ،پسرانه  ،دخترانه  ،زنانه  ،مردانه
پالستیكي)

و ورزشي (شماره هاي مختلف)

4

انواع گزن (چاقوي کفاشي)

گزن پهن ،گزن باریك

3

انواع درفش

قالب ریز  ،قالب درشت

2

انواع چكش

چكش معمولي ،چكش هشتپر ،چكش

1

انواع سندان

تعداد
 8سري کامل
به تعداد دانش
آموزان
به تعداد دانش
آموزان

مخصوص کارکشي

به تعداد دانش
آموزان

سندان سه شاخه  ،سندان یك پایه ،

به تعداد دانش

سندان زیره کوبي تخت (آهن زیره کوبي)

آموزان

0

مشته ي زیره کوبي

معمولي

 4عدد

7

انواع قیچي

قیچي مخصوص چرم  ،قیچي مخصوص

1

انواع فرچه

فرچه کوچك  ،فرچه بزرگ

9

انواع سوزن

معمولي

80

هیتر برقي یا بخاري برقي

معمولي

 8عدد

88

تخته ي زیردستي

20 * 10

به تعداد دانش

84

انواع میخ کش

میخ کش بزرگ  ،میخ کش کوچك

83

انواع گاز کارکش

گاز کارکش کوچك  ،گاز کارکش بزرگ

82

انواع قالب

قالب دستي

81

انواع قلم مو

قلم موي بزرگ  ،قلم موي کوچك

80

پاشنه کش

معمولي

تكستون

به تعداد دانش
آموزان
به تعداد دانش
آموزان
به تعداد دانش
آموزان

آموزان
به تعداد دانش
آموزان
به تعداد دانش
آموزان
به تعداد دانش
آموزان
به تعداد دانش
آموزان
 2عدد

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

22

توضیحات

 منابع و نرم افزار هاي آموزشيردیف

8

شرح

ندارد

4
3
2
1
0
7
1
9
80
88
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