
 فنی تولید کفشکاردان چارت دروس رشته :

 ترم اول                                                                                     ترم دوم                                                              

 پیشنیاز واحدتعداد  نام درس پیشنیاز تعداد واحد نام درس

 عملی تئوری عملی تئوری

  1 1 طراحی پایه   2 ریاضی عمومی

   3 ویژگی انواع کفش   2 عمومی یکفیز

   2 شناخت مواد در صنعت کفش  1  زیک عمومیآزمایشگاه فی

   2 پلیمر در صنعت کفش   2 شیمی عمومی

   2 ارگونومی و سایزبندی  1 1 مبانی هنرهای تجسمی

   2 زبان تخصصی  1 1 نقشه کشی صنعتی

   2 درس مهارت مشترک  1  کاربینی

   2 درس گروه معارف اسالمی    دروس عمومی

    درس عمومی    

 ترم چهارم                   ترم سوم                                                                                                                            

 پیشنیاز تعداد واحد نام درس پیشنیاز تعداد واحد نام درس

 عملی تئوری عملی تئوری

  2  کارکشی طراحی پایه 1 2 مبانی طراحی کفش

 نقشه کشی صنعتی 1 1 نرم افزار تخصصی  2  برش و اشبالت

 برش و اشبالت 2  نازک کاری و دوخت یریاضی عموم  2 هزینه یابی در صنعت کفش

  1 1 محصول نهایی   2 امور بازرگانی در صنعت کفش

   2 درس مهارت مشترک   2 کفش های خاص

   2 درس گروه معارف اسالمی   2 مدیریت تولید

       2 درس مهارت مشترک

       2 درس گروه معارف اسالمی

 

 دروس عمومی ،مهارت مشترک و کارورزی نیز باید تا پایان فارغ التحصیلی گذرانده شود. وقبه همراه دروس ف

 تعداد واحد دروس مهارت مشترک

 واحد نظری 2 کاربرد فناوری اطالعات

 واحد نظری 2 اخالق حرفه ای

 واحد نظری 2 اصول سرپرستی

 واحد نظری 2 گزارش نویسی

 

 

 

 

 

وجود دارد و در صورتیکه درس گروه معارف اسالمی را اخذ نموده و موفق به پاس نمودن درس نشده اید )غیبت  درس از گروه معارف اسالمییک در هر ترم فقط امکان اخذ *

 نمایید.واحد امتحانی نباشد( می توانید با یک درس گروه معارف دیگر به صورت همزمان انتخاب 

 

 واحد عملی 4کارورزی جمعاً دروس 

 قابل اخذ از ترم دوم یا نیمسال تابستان اول )اولویت انتخاب در تابستان( 1کارورزی

-1قابل اخذ در ترم آخر یا آخرین تابستان و در صورت پاس شدن کارورزی 2کارورزی

 است. 1درس کارورزی 2پیشنیاز کارورزی

 دروس عمومی و گروه معارف اسالمی

 دروس گروه معارف اسالمی عمومیدرس 

 واحد نظری 2)انسان در اسالم(  1اندیشه اسالمی واحد نظری 3زبان خارجی 

 واحد نظری 2اخالق اسالمی )عرفان عملی اسالم(  واحد نظری 3زبان فارسی 

 واحد نظری 2دانش خانواده و جمعیت  واحد عملی 1تربیت بدنی 


