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... شما خودتان جوان هایی هستید که می توانید همٔه کارها را انجام بدهید. مخترعین ما می توانند در سطح باال 
اختراع بکنند. مبتکرین ما می توانند در سطح باال ابتکار کنند، به شرط اینکه خودشان اعتماد به نفس داشته باشند 
و معتقد بشوند به اینکه »می توانیم«... این شما جوان های کشور هستید که در هر جا هستید، باید به فکر آتیٔه کشور 
خودتان باشید. الزم است که با دو خصیصٔه اتکا به خدای تبارک و تعالی و اطمینان به نفس به پیش بروید و بعد از 

مدت کوتاهی خواهید دید که راه های سعادت بر شما باز می شود...
ُه« َس ِسُرّ امام خمینى »ُقِدّ



به نام آنکه هستی نام از او یافت

مقدمه
تألیف کتاب  برنامه ریزی و سپس  نیازهای جامعه،  به  با توجه  بر خداوند مّنان و  با توکل  این دفتر  کمیسیون تخصصی صنایع چوب 

»ساخت دکور چوبی« را بر عهده گرفت و در تیرماه 91 به پایان رساند. 
کشور عزیز ما ایران، با داشتن سوابق تاریخی چند هزار ساله و با برخورداری از تجربیات دانشمندان، علما و هنرمندان، شهرت جهانی 
دارد و آثار هنرمندان و صنعتگران گذشتٔه ما همچنان برایمان افتخارآمیز است. از این رو همه باید سعی کنیم این افتخار تداوم یابد و جهان، 

بیش از پیش شاهد و ستایشگر استعداد، دانش، هنر و صنعت ایرانی گردد.
لذا کوشش ما برنامه ریزان، مؤلفین و هنرآموزان صنایع چوب بر این بوده است که داشتن چنین شایستگی را در صنعت و هنر عمالً 
نشان دهیم. لذا در تألیف این کتاب از تمام توان خود در استفاده از علم و فّناوری روز بهره گرفته ایم تا مجموعه مهارت های الزم در 

ساخت دکورهای چوبی به صورت عملی و با زبان فنی ساده بیان گردد. 
تمام مراحل  این کتاب  بپردازید. در  به ساخت دکورهای چوبی  بگیرید و  به سادگی مهارت ها را فرا  شما عزیزان هنرجو می توانید 
لبه چسبانی، فرزکاری، پرسکاری، کنترل  با استفاده از صفحات مصنوعی )مانند H.D.F، M.D.F و...(، روش های  ساخت دکور 
کیفیت و بازاریابی اینترنتی تدوین شده است. ضمن اینکه با مهارت های غیر فنی و مصداق هایی از اطالق حرفه ای، مانند جذب مشتری و 

مشتری مداری روش تولید بهتر، مناسب تر و ارزان تر، آشنا خواهید شد.
امید است با ارائٔه رهنمودها و انتقادات سازندٔه شما هنرآموزان شایسته و بزرگوار و هنرجویان عزیز، چنین کتاب های درسی ای در 

آینده با کیفیت بهتر تدوین و با موفّقیت بیشتر همراه گردد؛ ان شاء اللّٰه.

با تشکر، مؤلفان

محتوای این کتاب در کمیسیون تخصصی رشتٔه صنایع چوب دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای 
و کاردانش با عضویت حسین رنگ آور، محمد لطفی نیا، محمدعلی نیکنام، محمد شاه نظری، رامک فرح آبادی 

و محسن نیکبخت تأیید شده است.
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