کتاب همراه هنرجو
رشته ساختمان

گروه معماری و ساختمان
شاخۀ فنی و حرفه ای

پایة یازدهم دورة دوم متوسطه

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
نام کتاب:
پدیدآورنده:
مدیریت برنامهریزی درسی و تألیف:
شناسه افزوده برنامهریزی و تألیف:

مدیریت آمادهسازی هنری:
شناسه افزوده آماده سازی:
نشانی سازمان:
		
ناشر :
		
چاپخانه:
سال انتشار و نوبت چاپ:

کتاب همراه هنرجو (رشته ساختمان) ـ 211397
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تأليف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای وکاردانش
محمد اسماعیل خلیل ارجمندی،حسین دادور ،مجید شجاعی اردکانی،
محمدعلی فرزانه ،محمدصالح لباف زاده ،امیرحسین متینی و مالک
مختاری(اعضای شوراي برنامهريزي)
محمد غزنوی نیا  ،ابوالفضل عطائی سنگرودی ،حبیب اله محمدی ،منصور
فریدی ،زهرا بهادرانی باغبادرانی،محمدرضا ترابی ،علیرضا حلیمی و بیژن
عالی محمدی (اعضای گروه تألیف)
ادارۀ ّ
کل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی
جواد صفری (مدیر هنری) ـ رضوان جهانی (صفحهآرا)
تهران :خيابان ايرانشهر شمالي ـ ساختمان شمارۀ 4آموزش و پرورش(شهيد
موسوي) تلفن9 :ـ ،88831161دورنگار ،  88309266 :کد پستي1584747359 :

وب گـاه www.chap.sch.ir :وwww.irtextbook.ir
شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسي ايران :تهرانـکيلومتر 17جادۀ مخصوص
کرج ـ خيابان( 61دارو پخش) تلفن 5:ـ ،44985161
دورنگار ،44985160 :صندوق پستي139 :ـ 37515
شرکت چاپ و   نشر کتاب هاي درسي ايران «سهامي خاص»
چاپ دوم 1397

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن
به صورت چاپی و الکترون یکی و ارائه در پایگاه های مجازی ،نمایش ،اقتباس،
تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکس برداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل
و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد
قانونی قرار می گیرند.
شابک 978 - 964 - 05 - 2854 - 9

ISBN 978 - 964 - 05 - 2854-9

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور
خودتان را برآورده سازید ،از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از
اتکای به اجانب بپرهیزید.

س سِ ّره ّ
الشریف)
امام خمینی ِّ
(قد َ

فهرست

فصل اول :علوم پایه 1.............................................................................................
ریاضی2............................................................................................................................
فصل دوم :فناوری و فرایندها 9............................................................................
جداول و دستور العمل ها 10..........................................................................................
میلگرد و چهارگوش 31.................................................................................................
مراحل رنده کردن تخته با رندة دستی 36................................................................
نکات ایمنی 37...............................................................................................................
وسایل و کاربرد آنها 39.................................................................................................
ابزار مورد استفاده در قالب بندی چوبی 42................................................................
فصل سوم :ایمنی ،بهداشت و ارگونومی 47......................................................
ایمنی ،بهداشت و ارگونومی 48.........................................................................................
فصل چهارم :شایستگی های غیرفنی و توسعه حرفه ای 51.....................
کارگاه نوآوری و کارآفرینی 52.....................................................................................................
مدیریت تولید 59............................................................................................................................
کاربرد فناوری های نوین 65..........................................................................................................
کارنامه دروس شایستگی های فنی و غیر فنی پایه یازدهم 69..............................................

سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی همانطور که در پایة دهم با اهداف کتاب همراه هنرجو به عنوان
جزئی از بسته آموزشی آشنا شدید و از آن استفاده کردید ،در پایة یازدهم نیز این
کتاب با همان اهداف توسط برنامه ریزان درسی برای شما پیش بینی و تألیف شده
است .ضمن اینکه کتاب همراه هنرجو برای کل رشته شما تدوین شده و دارای کاربرد
واقعی در دنیای کار می باشد؛ به موارد زیر نیز توجه الزم را داشته باشید:
1ـ عالوه بر این کتاب ،کتاب همراه هنرجوی سال گذشته نیز می تواند در فرایند
آموزش و ارزشیابی (امتحانات) در سال یازدهم مورد استفاده قرار گیرد.
2ـ از محتوای کتاب همراه هنرجو ارزشیابی صورت نمی گیرد ،بلکه می توانید از
اطالعات مندرج کتاب در حل مسائل و انجام فعالیت های تعیین شده استفاده نمایید.
3ـ کتاب همراه هنرجو با هدف کاهش حافظه محوری ،کاهش وابستگی به کتاب درسی
در کارهای عملی ،تسهیل سنجش و ارزشیابی اهداف اصلی ،کمک به تحقق یادگیری
مادام العمر ،بهبود زمان یاددهی ـ یادگیری ،کاربرد در دنیای واقعی کار تدوین شده است.
4ـ محتوای این کتاب برای دروس :ریاضی ،دروس کارگاهی پایه یازدهم ،کارگاه
نوآوری و کارافرینی ،مدیریت تولید و کاربرد فناوری های نوین تدوین شده است.
5ـ بخش های این کتاب شامل :علوم پایه ،نقشه کشی و زبان فنی  ،مواد اولیه،
استاندارد ابعاد ،فناوری و فرآیند ها  ،ایمنی و بهداشت ،ارگونومی و شایستگی های
فنی و غیرفنی است.
6ـ استفاده از کتاب همراه سبب می شود که ارزشیابی دروس براساس شایستگی
انجام پذیرد.
در پایان تأکید می شود در حفظ و نگهداری این کتاب کوشا باشید به دلیل آنکه در
سال آینده نیز قابل استفاده می باشد.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

فصل 1

علوم پایه

1

رياضي

تابع

اگر دو کمیت (الف) و (ب) با یکدیگر مرتبط باشند و با مشخص شدن مقدار کمیت (الف) ،یک مقدار معین

برای کمیت (ب) بهدست آید ،در این صورت کمیت (ب) را تابعی از کمیت (الف) مینامند.

مقادیری که کمیت (الف) میتواند داشته باشد را دامنه این تابع مینامند و قانونی را که ،مقادیر
کمیت (ب) را برحسب مقادیر کمیت (الف) به دست میدهد ،قانون یا ضابطه این تابع مینامند.

شکل کلی تابع درجه اول و درجه دوم:
شكل كلي تابع با دامنه برحسب مقدار a

دامنه

قانون يا ضابطه تابع

a>0

a<0
 یا زیرمجموعه ای از 

تابع خطي درجه اول
f(x) = ax + b

تابع ثابت
a=0

a>0

a<0

2

تابع درجه دوم
 یا زیرمجموعه ای از 
f(x) = ax2 + bx + c
a ≠0

نمایش مجموعه به صورت بازه
نمایش بازه

نمایش مجموعه

نمایش روی محور
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حل معادله از طریق رسم
جواب

مثال

- ba

تابع

محل برخورد با محور رسم تابع خطی درجه اول
 xها در صورت وجود
f(x) = ax + b

معادله

معادله درجه 1
ax + b=0

جواب x= - b
a
a>0

محل برخورد با محور
 xها در صورت وجود
n

m

رسم تابع درجه دوم
f(x) = ax2+bx + c
a ≠0

معادله درجه 2

ax2 + bx + c = 0
a ≠0

جواب  x=mو x=n

a>0

محل برخورد با محور
 xها در صورت وجود

رسم تابع درجه 2
f(x) = ax2 + bx +c
a ≠0

معادله درجه 2
ax2 + bx + c = 0
a ≠0

جواب ندارد زیرا نمودار با محور xها
برخورد نمیکند.
3

نامساوی های به صورت  ax2 + bx + c ≤ 0یا  ax2 + bx + c ≥ 0که در آن  c ،b ،aاعداد داده
حقیقی هستند ( )a ≠0را نامعادله درجه دوم می نامند .مقدارهایی از  xکه نامعادله را به یک
نامساوی درست تبدیل می کنند ،جواب های نامعادله می نامند.

حل نامعادله از طریق رسم تابع
جواب نامعادله
f(x) ≤ 0

جواب نامعادله
f(x) < 0

بهطور مثال نمودار تابع )f(x

جواب نامعادله
f(x) > 0

بهشکل زیر

قسمتهایی از نمودار که قسمتهایی از نمودار که قسمتهایی از نمودار که
محور xها را قطع کرده و پایین محور xها است .باالی محور xها است.
پایین آن است.
][a,b

)(a,b

)∞(-∞,a)  (b, +

a

b

مثلثات
L
اگر نقطه ای از یک دایره به شعاع  rکمانی به طول  Lرا در جهت مثبت طی کند ،مقدار
r
L
را اندازه زاویه چرخش آن نقطه ،بر حسب رادیان می نامند .برای زاویه های منفی - ،را مقدار
r

آن زاویه برحسب رادیان می نامند.

L
R
r

L
r

= ( Rرادیان)

دایره ای که شعاع آن  1واحد است ،دایره واحد نامیده می شود .در دایره واحد ،طول کمان
طی شده ،همان اندازه زاویه چرخش برحسب واحد رادیان است .در تساوی های زیر
180 L
L
π
D
×
=
=D ,
r 180
π r
L
r

همان اندازه زاویه برحسب رادیان است .اگر اندازه یک زاویه برحسب رادیان را با  Rو اندازه

آن زاویه برحسب درجه را با  Dنشان دهیم ،این تساوی ها به صورت زیر درمی آیند.
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نسبت های مثلثاتی زاویه های دلخواه

نسبت های مثلثاتی زاویه های خاص

⇒

θ  زاویه

نسبت
⇓

cos θ

sin θ
tan θ

5

روابط بين نسبت هاي مثلثاتي:
زاویه  θرا در نظر بگیرید ،در اين صورت داريم:
و همچنين اگر  θزاویه ای باشد که  cosθ ≠ 0بنا به تعریف داريم:

sin2θ + cos2θ = 1
sin q
cos q

= tan q

شیب خط و تانژانت زاویه ها:
برای هر خط دلخواه به معادله  y = ax + bبا شیب  aکه با محور طول ها زاویه  θمی سازد ،داریم:
tanθ = a

 لگاریتم و خواص آن:
اگر  aیک عدد حقیقی مثبت مخالف  1باشد و اعداد حقیقی  bو  cبه گونه ای باشند کهb =  a :
آنگاه  cرا لگاریتم  bدر مبنای  aمی نامند و با  logabنشان می دهند .به عبارت دیگر داریم:
c

logab = c

فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند ،یعنی عبارت  logabفقط برای  b>0تعریف میشود.
براي  b, c >0داريم:
در حالت كلي :براي هر  a, b >0داريم:
براي  b, c >0داريم:

log( bc) = logb + logc
log(a+b) ≠ loga + logb
b
log
= log b - log c
c

در حالت كلي :براي هر  a, b >0داريم:

log(a-b) ≠ loga - logb

براي  b >0و هر عدد حقیقی  xداريم:

logbx = xlogb

براي  a, b >0و  a  ≠1داريم:

log b
log a

6

= log a b

 آمار توصیفی:

نمودار پراكنش دو کمیت ،مجموعهاي از نقاط در صفحه مختصات است كه طول و عرض هر
نقطه ،دادههاي مربوط به اندازهگيري های متناظر دو كميت است.

 xو  yدو كميت مرتبط هستند .اگر مقادير اين دو كميت براي برخي از xها در يك بازه ،مشخص
باشد ،پيشبيني مقادير  yبه ازاي xهاي مشخص در اين بازه به كمك خط برازش را درونيابي و
پيشبيني مقادير  yبه ازاي xهاي مشخص در خارج از اين بازه را برونيابي مينامند.
پس از مرتب کردن مقادير داده ها ،عددی را که تعداد داده های قبل از آن با تعداد داده های بعد
از آن برابر است را میانه می نامند.
نمودار جعبه اي:
چارک سوم
بیشترین داده

Q3

میانه

M

چارک اول

Q1

کمترین داده
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8

فصل 2

فناوری و فرایندها

9

رابطۀ راه پله:
یکی از روابط متداول که ارتباط بین ارتفاع و کف پله را بیان می کند ،به صورت
رابطه زیر است:
2a + b = 62
 :aارتفاع تک پله
 :bاندازه کف تک پله
این اجزا در شکل زیر دیده می شود.

جداول و دستورالعملها   
جدول مشخصات الیه ها

10

ردیف

نام الیه

رنگ الیه ضخامت الیه نوع خط الیه

موقعیت الیه

1

Wall

Cyan

0/6

 Continuousدیوارهای خارجی و
داخلی

2

Door&Win

Yellow

0/2

Continuous

درها و پنجره ها

3

Stair

Green

0/3

Continuous

پله

4

Hatch

Color

0/09

Continuous

هاشور

5

Hidden Line

Red

0/15

Hidden

خطوط پنهان

6

Text

Blue

0/3

Continuous

متن ها و کدهای
ارتفاعی

7

Line

Magenta

0/15

Continuous

خطوط مسیر پله،
باغچه ،لبه تراس،
کمد ،عالمت
شمال ،کابینت
آشپزخانه و ...

مراحل ترسیم برش اجرایی
ابتدا برش فاز یک معماری ساختمان را ترسیم کنید ،سپس موارد زیر را به
ترتیب به برش اضافه کنید:
 1ترسیم کدهای ارتفاعی
 2ترسیم خط زمین (خط زیر پی ،با توجه و دقت به عمق یخبندان و حرکت
لوله های تأسیساتی در کف فضا)
 3ترسیم پی های ساختمان و خط زمین
 4ترسیم مقاطع دیوارهای کرسی چینی با رعایت ضخامت مورد نیاز
 5ترسیم ضخامت کفسازی و عایق کاری کف در صورت نیاز
 6ترسیم مقاطع سقف های کاذب (معموالً در باالی فضاهایی مانند آشپزخانه،
حمام ،راهرو و )...
 7ترسیم مقطع دیوارحیاط
 8ترسیم الیه های اجرایی بام (خطوط کفسازی بام و بتن شیب بندی)
 9ترسیم ضخامت اندود و عایق کاری روی دست انداز بام
 10ترسیم درپوش دست انداز بام
 11ترسیم نرده های راه پله
 12ترسیم کدهای ارتفاعی
 13ترسیم پوشش ،عناصر نازک کاری و نماهای داخلی :پوشش نهایی سقف ها
و کفسازی ها ترسیم شود.
 14ترسیم اندود نمای خارجی (به طور مثال اندود سیمان و سنگ پالک) یا
نمای آجری
 15اضافه کردن بافت و عالئم مصالح مورد استفاده
 16اضافه کردن محل جزئیات اجرایی
 17ترسیم تیپ بندی در و پنجره ها
 18ترسیم آکس ستون ها
 19اندازه گذاری کامل برش
 20نوشتن عنوان و مقیاس برش در زیر نقشه
 21نوشتن مشخصات و توضیحات :هر چیزی که در مقاطع ،ترسیم و اندازه گذاری
می شود باید مشخصات آن در کنار نقشه ها نوشته شود ،مگر آنکه در مقاطع
جزیی معرفی شوند:
معرفی عناصر بام و نوشتن عنوان و مشخصات آنها ،معرفی عناصر موجود در
دیوارها و پله ها مانند اندود سقف و دیوار پله ،جنس و نوع کفسازی پله ها ،نوع
عایق کاری دیوارهای دو جداره ،نوع اندود و جنس نمای خارجی ،مشخصات نعل
درگاه و کف پنجره و  ،...معرفی عناصر موجود در سقف ،معرفی عناصر موجود
در زیر کف زمین مانند نوع زیر سازی کف ،نحوه عایق کاری کف ،جنس و نوع
کرسی چینی ،جنس و مشخصات پی ها ،مشخصات خاک زیر پی و جنس خاک
و  ،...معرفی عناصر موجود در بیرون ساختمان مانند کفسازی محوطه ،نوع
جدول گذاری ،دیوار محوطه ،نرده و دست اندازها و نوشتن تذکرات فنی و اجرایی.
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جزئیات اجرایی کف سازی بر روی خاک در مکان مرطوب و استفاده از
عایق حرارتی
سرامیک
مالت ماسـه و سیمان به ضخامت 1/5سانتی متر
عایق رطوبتی
مالت ماسـه و سیمان به ضخامت 1/5سانتی متر
بتن پوکه با شیب  1/5درصد
عایق حرارتی پلی بورتان به ضخامت  5سانتی متر
بتن کفسازی به ضخامت  10سانتیمتر
بلوکاژ به ضخامت حداقل  30سانتیمتر
خاک کوبیده و دانهبندی شده
جزئیات اجرایی کف سازی در مکان مرطوب با عایق
حرارتی و پوشش نهایی سرامیک
مقیاس1/20 :

جزئیات اجرایی کف سازی در مکان مرطوب بدون عایق حرارتی
سرامیک
مالت ماسه و سیمان به ضخامت  1/5سانتی متر
عایق رطوبتی
مالت ماسه و سیمان به ضخامت  1/5سانتی متر
بتن پوکه با شیب  1/5درصد
عایق حرارتی پلی بورتان به ضخامت  5سانتی متر
بتن کف سازی به ضخامت  10سانتی متر
بلوکاژ به ضخامت حداقل  30سانتیمتر
خاک کوبیده و دانهبندی شده

جزئیات اجرایی کف سازی در مکان مرطوب بدون عایق
حرارتی و پوشش نهایی سرامیک
مقیاس1/20 :

جزئیات شماره دو کف سازی بر روی خاک در مکان خشک و استفاده
از عایق حرارتی

سنگ
مالت ماسه و سیمان به ضخامت 3سانتی متر
بتن پوکه با شیب  1/5درصد و ضخامت 5سانتیمتر
عایق حرارتی پلیبورتان به ضخامت 5سانتیمتر
بتن کف سازی به ضخامت  10سانتی متر
بلوکاژ به ضخامت حداقل  30سانتی متر
خاک کوبیده و دانه بندی شده
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جزئیات اجرایی کف سازی در مکان خشک با عایق
حرارتی و پوشش نهایی سرامیک
مقیاس1/20 :

جزئیات شماره دو کف سازی بر روی خاک در مکان مرطوب و استفاده از عایق حرارتی
سرامیک
مالتماسهوسیمانبهضخامت 2سانتیمتر
بتن کف به ضخامت  4سانتی متر
عایق حرارتی پلیبورتان به ضخامت 5سانتیمتر
عایق رطوبتی
مالت ماسه و سیمان به ضخامت 1/5سانتیمتر
بتن کف سازی به ضخامت  10سانتی متر
بلوکاژ به ضخامت حداقل  30سانتیمتر
خاک کوبیده و دانه بندی شده

جزئیات اجرایی کف سازی در مکان مرطوب با عایق
حرارتی و پوشش نهایی سرامیک
مقیاس1/20 :

جزئیات شماره دو اجرایی کف سازی در مکان مرطوب بدون عایق حرارتی
سنگ
مالتماسهوسیمانبهضخامت 3سانتیمتر
مالتماسهوسیمانبهضخامت1/5سانتیمتر
عایق رطوبتی
مالتماسهوسیمانبهضخامت 1/5سانتیمتر
بتن کف سازی به ضخامت  1/5سانتی متر
بلوکاژ به ضخامت حداقل  30سانتیمتر
خاک کوبیده و دانه بندی شده
جزئیات اجرایی کف سازی در مکان مرطوب بدون
عایق حرارتی و پوشش نهایی سنگ
مقیاس1/20 :

جزئیات اجرایی کف سازی ما بین طبقات در مکان خشک
پوشش نهایی کف موزائیک

مالتماسهوسیمانبهضخامت 2سانتیمتر
بتن سبک جهت شیب بندی

سازه سقف
نازک کاری
جزئیات اجرایی کف سازی مابین طبقات در مکان
خشک
مقیاس1/20 :
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جزئیات اجرایی کف سازی ما بین طبقات در مکان مرطوب

پوشش نهایی کف موزائیک
مالت ماسه و سیمان به ضخامت 2سانتیمتر
مالتماسهوسیمانبهضخامت 2سانتیمتربهعنوانمالتمحافظ
عایق رطوبتی
مالت ماسه و سیمان به ضخامت 2سانتیمتر
بتن سبک جهت شیب بندی

سازه سقف
نازک کاری

جزئیات اجرایی کف سازی مابین طبقات در مکان
مرطوب
مقیاس1/20 :

جزئیات اجرایی سقف پارکینگ یا پیلوت با عایق حرارتی

فرش کف
 3سانتی متر مالت ماسه سیمان
 3سانتی متر بتن بستر با عیار 250 kg/m2

 10تا  5سانتی متر فوم بتن

یک الیه نایلون ضخیم محافظ یونولیت
یونولیتبهضخامت3سانتیمتربهعنوانعایقحرارتی

یک الیه ژئوتکستایل

الیه بخاربند (نایلون ضخیم یا  PVCرول)
سازه سقف
پالستر زیر سقف
جزئیات اجرایی کف سازی مابین طبقات ،سقف
پارکینگ یا پیلوت با عایق حرارتی
مقیاس1/20 :
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مراحل اجرا:
 1پس از اجرای سقف ابتدا یک الیه بخار بند که معموالً نایلون ضخیم می باشد
بر روی سقف پهن می گردد.
 2اجرای ژئوتکستایل
 3اجرای الیه یونولیت به ضخامت  4تا  5سانتی متر
 4اجرای الیه نایلون ضخیم جهت محافظت از یونولیت
 5اجرای فوم بتن به ضخامت  5تا  10سانتی متر
 6اجرای الیه بتن به عیار  250کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن
 7اجرای مالت ماسه و سیمان به ضخامت  3سانتی متر (ضخامت مالت به نوع
پوشش نهایی کف بستگی دارد).
 8اجرای پوشش نهایی کف (سرامیک ،موزاییک ،سنگ)

جزئیات اجرایی کف سازی پشت بام با اجرای عایق حرارتی از سمت خارج
پوشش نهایی موزائیک
مالت ماسه و سیمان به ضخامت 2/5سانتیمتر
یونولیتبهضخامت 5سانتیمتر(عایقحرارتی)
مالت ماسه و سیمان به ضخامت 2سانتیمتر به عنوان
مالت محافظ عایق رطوبتی ایزوگام
 2سانتیمتر مالت ماسه و سیمان به عنوان بستر عایق کاری
 4تا  5سانتیمتر بتن با عیار  250kg/m2با سطح لیسهای
پوکه شیب بندی (کرم بندی)
الیه بخاربند (نایلون ضخیم یا  PVCرول)
سازه سقف

اندود داخلی
جزئیات اجرایی کف سازی روی بام ،بام وارونه ،حالت اول
مقیاس1/20 :

جزئیات اجرایی کف سازی پشت بام با اجرای عایق حرارتی از سمت داخل
پوشش نهایی موزائیک
مالت ماسه و سیمان به ضخامت 2/5سانتیمتر
عایق رطوبتی ایزوگام
 4تا  5سانتی متر بتن با عیار 250 kg/m2

با سطح لیسه ای (بستر عایق)
پوکه شیببندی (کرمبندی)
سازه سقف

یکالیهنایلونضخیممحافظیونولیت(عایقحرارتی)
یک الیه یونولیت به ضخامت  5سانتی متر
الیه بخاربند (نایلون ضخیم یا  PVCرول)

پوشش نهایی

چوب چارتراش  4×8سانتی متر
چوب چارتراش  2×2سانتی متر

یک الیه یونولیت به ضخامت  5سانتی متر
الیه بخاربند (نایلون ضخیم یا  PVCرول)
پوشش چوبی

جزئیات اجرایی کف سازی روی بام ،عایق کاری از
سمت داخل
مقیاس1/20 :

پوشش پیشنهادی زیر سقف با چوب
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جزئیات اجرایی کف سازی پشت بام با اجرای عایق حرارتی بر روی سقف
(روش دوم ،بام وارونه ـ تدریس به صالحدید هنرآموز)
پوشش نهایی موزائیک
مالت ماسه و سیمان به ضخامت  2/5سانتی متر
مالتماسهوسیمانبهضخامت2سانتیمتربهعنوانمالتمحافظ
عایق رطوبتی ایزوگام
 2سانتیمتر مالت ماسه و سیمان به عنوان بستر عایقکاری
 4تا  5سانتیمتر بتن با عیار  250kg/m2با سطح لیسهای
پوکه شیببندی(کرمبندی)
یک الیه نایلون ضخیم محافظ یونولیت
یونولیت به ضخامت  5سانتی متر (عایق حرارتی)
الیه بخاربند (نایلون ضخیم یا  PVCرول)
سازه سقف

اندود داخلی
جزئیات اجرایی کف سازی روی بام ،بام وارونه ،حالت دوم
مقیاس1/20 :
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جزئیات اجرایی دیوار زیرزمین با عایق حرارتی و رطوبتی

موزائیک
مالت ماسه و سیمان
مالت ماسه و سیمان به ضخامت  2سانتیمتر بهعنوان اندود محافظ
بتن سبک
خاک کوبیده شده

نازک کاری
مالت ماسه و سیمان
مالت ماسه و سیمان به ضخامت  2سانتیمتر به عنوان اندود محافظ
عایق رطوبتی
مالتماسهوسیمانبهضخامت 2سانتیمتربهعنوانبسترعایقکاری
بتن سبک
سقف تیرچه و بلوک
یونولیت
بخاربند
مالت گچ و خاک
مالت گچ نازک کاری

نازک کاری
مالت گچ و خاک به ضخامت  2سانتی متر
دیوار محافظ عایق کاری
نایلون محافظ عایق
پشم سنگ یا پشم شیشه
مالت ماسه و سیمان به ضخامت  2سانتی متر به عنوان اندود محافظ
عایق رطوبتی
دیوار  35سانتی متری
موزائیک
مالت ماسه و سیمان
بتن الغر
نایلون محافظ عایق
یونولیت
بتن سبک
بلوکاژ
خاک کوبیده شده

جزئیات اجرایی دیوار زیرزمین با عایق حرارتی و رطوبتی
مقیاس1/200:
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جزئیات اجرایی دیوار خارجی در حالت کف اتاق باالتر از کف محوطه

موزائیک
مالت ماسه و سیمان
بتن سبک
بلوکاژ

مالت گچ
مالت گچ و خاک به ضخامت  2سانتی متر
مالت ماسه و سیمان
سنگ قرنیز

نازک کاری
دیوار  35سانتی متری
مالت ماسه و سیمان به ضخامت  2سانتی متر به عنوان اندود محافظ
عایق رطوبتی

مالتماسهوسیمانبهضخامت 2سانتیمتربهعنوانبسترعایقکاری
موزائیک
دیوار11
مالت ماسه و سیمان
سانتی متری
بتن الغر
خاک کوبیده شده
سنگ ازاره
مالت ماسه و سیمان

جزئیات اجرایی دیوار خارجی کف اتاق باالتر از کف محوطه
مقیاس1/200:
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جزئیات اجرایی دیوار دوجداره در طبقات با عایق حرارتی
میلگرد شماره  8هر  60سانتی متر
پشم سنگ یا پشم شیشه
آجر سفال
مالت گچ و خاک به ضخامت  2سانتی متر
مالت گچ
موزائیک
مالت ماسه و سیمان
بتن سبک
بتن سقف
سقف تیرچه و بلوک

چفت یک سانتی متری
مالت ماسه و سیمان
قرنیز

جزئیات اجرایی دیوار دوجداره در طبقات با عایق حرارتی
مقیاس1/200:

جزئیات اجرایی عایق کاری حرارتی دیوار خارجی و سقف پارکینگ

اندود گچ و خاک
اندود گچ پرداختی
دیوار آجری سفالی مجوف
یونولیت فشرده

رابیتس
دوغابه ماسه و سیمان
مالت ماسه و سیمان کم آب
سنگ نما

رابیتس

سقف مطابق جزئیات سازه

میلگردهای اتصالی به سازه
شبکه میلگرد با فاصله 80
سانتی متر که از اطراف به
سازه اصلی اتصال پیدا کرده
است.

نبشی 6
لب بند
رابیتس
اندود گچ و خاک
اندود گچ پرداختی

درب پارکینگ

جزئیات اجرایی عایق کاری حرارتی دیوار خارجی و سقف پارکینگ
مقیاس1/200 :
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جزئیات اجرایی دیوار زیرزمین بدون عایق حرارتی
موزائیک
مالت ماسه و سیمان
مالت ماسه و سیمان به ضخامت  2سانتی متر به عنوان اندود محافظ
بتن سبک
خاک کوبیده شده

نازک کاری
مالت گچ و خاک به ضخامت  2سانتی متر
دیوار  35سانتی متری
مالت ماسه و سیمان به ضخامت  2سانتی متر به عنوان اندود محافظ
عایق رطوبتی
دیوار محافظ
موزائیک
مالت ماسه و سیمان
بتن سبک
بلوکاژ
خاک کوبیده شده

جزئیات اجرایی دیوار زیرزمین بدون عایق حرارتی
مقیاس1/200 :
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جزئیات اجرایی قرنیز اجرا شده بر روی جان پناه پشت بام (درپوش روی دیوار)
درپوش سنگی
شیب به طرف بام %2

مالت ماسه و سیمان به عیار حداقل250
کیلوگرم سیمان در متر مکعب
ناهمواری جهت چسبندگی بیشتر
دست انداز آجری

جزئیات اجرایی نصب درپوش سنگی روی دیوار
مقیاس1/20 :

جزئیات اجرایی قرنیز پای دیوار در داخل ساختمان
دیوار آجری با مالت ماسه سیمان

دیوار آجری با مالت ماسه سیمان

اندود داخلی طبق جدول نازککاری

اندود داخلی طبق جدول نازککاری

سوراخ پیچ و رول پالک
قرنیز چوب روسی توسط
پیچ و رول پالک نصب
شود به دیوار و مجل
سرپیچ خزینه گردد.

اندود سیمان مطابق مشخصات فنی

کل تمام شده داخل

چفت
قرنیز از سنگ مرمر
گرانیت گوهره سفید درجه یک
به ضخامت یک سانت
کف تمام شده داخل

جزئیات اجرایی نصب قرنیز چوبی به دیوار داخلی جزئیات اجرایی نصب قرنیز سنگی به دیوار داخلی
مقیاس1/20 :
مقیاس1/20 :
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جزئیات اجرایی نصب ازاره بتنی
جفت و قرنیز

دیوار آجری
عایق رطوبتی

پوشش نهایی کف

مالت ماسه و سیمان جهت بستر عایق
خمیر درزبند سراسری به
ضخامت  15میلی متر
ازاره بتنی درجا به عیار 250
کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

ساختاراصلیکف

عایق رطوبتی

آسفالت نرم و مذاب به ضخامت
 15میلی متر

کرسی چینی آجری
خمیر درزبند سراسری به
ضخامت  15میلی متر

کفسازی طبق نقشه های محوطه سازی

کرسی چینی آجری

جزئیات

جزئیات اجرایی نصب ازاره بتنی
مقیاس1/150 :

جزئیات اجرایی نصب ازاره سنگی
دیوار آجری
عایق رطوبتی و تور سیمی روی آن

پوشش نهایی داخلی

خمیر درزبند سراسری به ضخامت 15میلیمتر

میخ به فواصل 150
میلی متر
چفت و قرنیز

مالت ماسه و سیمان جهت بستر عایق
دوغاب ماسه کام ً
ال شسته و سیمان به
نسبت حجمی  %4به ضخامت  20میلیمتر

پوشش نهایی کف

سنگ ازاره به ضخامت  25میلی متر
مواد پرکننده درز انبساط

کف سازی محوطه
قبل از اتمام کف سازی عایق
پوشیده و محافظ شود
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ساختار اصلی کف

طبق مشخصات نقشههای سازه

جزئیات اجرایی نصب درپوش فلزی روی دیوار (تدریس به صالحدید
هنرآموز)
ورق گالوانیزه فلزی به ضخامت  0/75میلی متر
الیه ضد رطوبت سراسری

پیچ جهت نصب تسمه فلزی به فواصل  600میلی متر

حداقل شیب %2

تسمه فلزی به ضخامت  3میلی متر و به عرض  30و
به فواصل  600میلی متر
درپوش بتنی به عیار  250کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

بلوک چوبی سرتاسری به ابعاد  30 × 40 × 50در بتن درپوش
نصب شود.
دست انداز آجری
		

پوشش نهایی

جزئیات اجرایی نصب درپوش فلزی روی دیوار
مقیاس1/20 :

جزئیات اجرایی دیوار جان پناه بام و نحوه عایق کاری آن
درپوش سنگی
ته سنگ جهت چسبندگی بیشتر ناهموار شود.
چفت به عرض  15میلی متر و عمق 10میلی متر
مالت ماسه و سیمان به عیار  250کیلوگرم سیمان در متر
مکعب بتن و ضخامت  20میلیمتر
قرنیز سنگی به ارتفاع  100میلی متر
پوشش نهایی سنگ

پوشش نهایی سنگ
دست انداز آجری
مالت ماسه و سیمان
به عیار  300کیلوگرم
سیمان در متر مکعب
و به ضخامت حداقل
 25میلی متر

پوشش نهایی زیرین
ساختار اصلی کف

چفت  10× 10میلی متر
با ابزار اجرا شود

جزئیات اجرایی دست انداز آجری و درپوش سنگی
مقیاس1/20 :
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جزئیات اجرایی نصب ازاره سنگی(روش دوم)

دیوار آجری

پوشش نهایی داخلی
چفت و قرنیز

پوشش نهایی کف
عایق رطوبتی و تور سیمی روی آن
خمیر درزبند سراسری به ضخامت
 15میلی متر
دوغاب ماسه کام ً
ال شسته و سیمان
به نسبت حجمی  1/4به ضخامت
 20میلی متر
سنگ ازاره به ضخامت  25میلی متر
با مفتول سیمی برای مهار کفسازی
محوطه

مواد پرکننده درز انبساط

جزئیات اجرایی نصب ازاره سنگی
مقیاس1/150 :
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ساختار اصلی کف

عایق رطوبتی قبل از اتمام
کفسازی عایق پوشیده و
محافظت شود.

جزئیات اجرایی آبروی بام در کنار دیوار جان پناه
کف خواب از ورق گالوانیزه به ضخامت  0/75میلی متر
موزائیک گیر از ورق گالوانیزه فرم داده شده مشبک لحیم شده به کف خواب
درپوش آبرو

رجوع شود به نقشه های
سازه
کفسازی از موزائیک مطابق الگو
ماسه ریز دانه
مالت ماسه سیمان محافظ عایق رطوبتی
عایق رطوبتی از نوع ایزوگام یا مشابه
مالت ماسه سیمان بستر عایق رطوبتی
بتن سبک جهت شیب بندی
سقف تیرچه بلوک مطابق مشخصات سازه

جزئیات اجرایی آبروی بام در کنار دیوار جان پناه
مقیاس1/20 :

جزئیات اجرایی آبرو بام در وسط پشت بام
درپوش چدنی
کف خواب از ورق گالوانیزه
پوکه صنعتی 		
سرامیک

مالت ماسه و سیمان
دوالیه قیر و گونی
ورق فلزی
دوالیه قیر و گونی
مالت ماسه و سیمان بستر عایق
بتن سبک شیب بندی

کف خواب از ورق گالوانیزه

جزئیات اجرایی آبرو بام در وسط پشت بام
مقیاس1/10 :
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مراحل ترسیم پالن فنداسیون
 1مبنای ترسیم پالن فنداسیون ،پالن آکس بندی است .پس ابتدا پالن
آکس بندی را ترسیم کنید.
 2محل قرارگیری ستون های پالن معماری را در تالقی محورهای آکس
ترسیمی با مربع توپر نشان دهید.
 3محدودۀ زمین را از روی پالن معماری داده شده مشخص کرده و با خط
ممتد نازک رسم کنید.
 4برای ترسیم پی ها باید طبق جدول تیپ بندی فنداسیون که مهندس
محاسب در اختیار شما قرار می دهد عمل نمایید .در ترسیم پی های گوشه ،باید
لبۀ بیرونی پی را بر مرز پالن منطبق نموده به طوری که ستون درگوشۀ بیرونی
پی قرار بگیرد.
 5حال برای ترسیم پی های کناری ،باید یک بُعد از پی را بر امتداد مشخص
شدۀ مرز پالن مذکور منطبق نمایید( .ابعاد پی با نظر مهندس محاسب در ترسیم
پی ها باید در نظرگرفته شود).
 6سپس شناژهای طولی و عرضی میانی را ترسیم نمایید .عرض شناژ ،باید از
دو طرف نسبت به محورهای افقی و عمودی یکسان در نظر گرفته شوند.
 7ترسیم بتن مگر آخرین مرحله از ترسیم پالن فنداسیون خواهد بود .دورتا
دور ،از لبۀ پی و شناژها را با فاصلۀ 10سانتی متر و با خطوط ممتد نازک ،خطوط
بتن مگر را نشان دهید و در ادامه خطوط بین پی و شناژ را پاک کنید.
دستورالعمل ترسیم پالن فنداسیون نواری نیز به ترتیب زیر نشان داده
می شود:
مرحله اول :چون مبنای ترسیم پالن فنداسیون ،پالن آکس بندی است ،لذا ابتدا
باید پالن آکس بندی و سپس ستون گذاری را از روی پالن معماری رسم نمایید.
مرحله دوم :محدودۀ مرز زمین را از روی پالن موقعیت و پالن معماری داده
شده مشخص کرده و با خط ممتد نازک رسم کنید.
مرحله سوم :برای ترسیم پی ها باید مطابق عرض پی ها که مهندس محاسب در
رسام قرار می دهد ،عمل نمود.
اختیار ّ
به این منظور می توانید ابتدا نوارهای طولی و سپس نوارهای عرضی را به سلیقۀ
خود ترسیم نمایید.
الزم به ذکر است که لبۀ پی ها باید منطبق برلبۀ محدودۀ زمین بوده و از آن
خارج نگردد.
مرحله چهارم :خطوط اضافی که درمحل تالقی پی ها ایجاد شده را پاک کرده
و نقشه را با ترسیم خطوط بتن مگر کامل کنید.
مرحله پنجم :نام گذاری و تیپ بندی پی های نواری و تکمیل اندازه گذاری نقشه
آخرین مرحلۀ ترسیم است.
فاصلۀ بین آکس ها را اندازه گذاری کنید و اندازۀ طولی و عرضی پالن را بر روی
خط اندازه بنویسید ،کدهای ارتفاعی سطوح غیرهم سطح را نیز نشان دهید.
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مراحل ترسیم پالن تیرریزی
مرحله شماره ( :)1ترسيم پالن آکس بندی و مشخص نمودن محل قرارگیری
ستون ها اولین گام است.
مرحله شماره ( :)2محوربندى ستون ها
موقعيت داكت ،نورگير ،دستگاه پله ،اختالف سطح و يا هر عامل تأثيرگذار ديگر
بر روى سقف را مشخص كنيد.
مرحله شماره ( :)3ترسيم تيرها
تيرها را طبق نظر مهندس محاسب ترسيم نماييد .معموالً براى انتقال بهتر بار
سقف به ستون ها ،تيرها از هر ستون به ستون مجاور متصل مى گردند.
مرحله شماره ( :)4ترسيم شناژ مخفى
در سقف هاى تيرچه و بلوك ،براى توزيع يكنواخت بار روى سقف و همچنين
در محل هایى كه بار منفرد وجود داشته باشد ،كالف ميانى بتنى (شناژ مخفى)
تعبيه مى شود .طبق آيين نامه اجرایى سقف هاى تيرچه و بلوك ،براى سقف هایى
با بار زنده  350كيلوگرم برمترمربع و طول دهانه بيشتر از  4متر ،يك كالف
ميانی بايد در سقف ايجاد شود .شناژ مخفی با ضخامت  10سانتى متر ،در وسط
طول تيرچه و عمود بر جهت تيرچه ها تعبيه می گردد.
مرحله شماره ( :)5تیپ بندی تیرها
پس از ترسیم تیرها ،تیپ بندی آنها را با حرف  Bمخفف  BEAMو یک شماره
در سمت راست آن انجام می دهیم .در تعیین شماره تیپ هر تیر بتنی ،طول آن
تیر (فاصلۀ بین دو ستون مجاور یکدیگر) نقش اصلی و مهم دارد.
مرحله شماره ( :)6ترسيم جهت تيرچه ها
در سقف تيرچه و بلوك جهت اجراى تيرچه ها را با عالمت
نشان مى دهند.
معموالً در هر دهانه ،تيرچه در جهت طول بيشتر اجرا مى گردد ،ولی نظر مهندس
محاسب مالک عمل می باشد.
(تیب بندی تیرچه ها با حرف  Jمخفف  Joistو با یک شماره کنار آن مطابق
جدول محاسباتی تیرچه انجام می گردد).
مرحله شماره ( :)7ترسيم تيرريزى سقف اتاقك پله
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جدول عالئم اختصاری و مفاهیم مربوط به نیم رخ های ساختمانی

INP14

تیرآهن معمولی با ارتفاع 14
سانتی متر
تیرآهن سرپهن با ارتفاع 16
سانتی متر

ردیف

نوع پروفیل

1

تیرآهن معمولی
(نرمال)

INP

2

تیرآهن سرپهن

IPE

IPE16

3

تیرآهن بال
پهن (سبک
وزن)

IPB4

IPB420

تیرآهن بال پهن با ارتفاع 20
سانتی متر از نوع سبک وزن
(اروپایی)

4

تیرآهن بال
پهن (متوسط
وزن)

IPB

IPB18

تیرآهن بال پهن با ارتفاع 18
سانتی متر از نوع متوسط وزن
(اروپایی)

5

تیرآهن بال
پهن (سنگین
وزن)

IPB7

IPB722

تیرآهن بال پهن با ارتفاع 22
سانتی متر از نوع سنگین وزن
(اروپایی)

6

ناودانی

UNP

UNP16

ناودانی با ارتفاع  16سانتی متر
(اروپایی)

7

تیرآهن Z

Z

Z18

تیرآهن  Zبا ارتفاع 18
سانتی متر

8

نبشی با دوبال
مساوی

L

L70×70×7

نبشی با عرض بال های 60
میلی متر و ضخامت  6میلی متر

9

نبشی با دو بال
مساوی

L

L100×50×10

نبشی با عرض بال بزرگ
 100و عرض بال کوچک
 50میلی متر و ضخامت
   10میلی متر

10

قوطی
(چهارگوش)

100 ×100 ×9

قوطی چهارگوش توخالی به
ابعاد بیرونی  100میلی متر و
ضخامت  9میلی متر
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شکل

عالمت
استاندارد

فرم نشان دادن
در نقشه های
اجرایی

توضیحات

ردیف

نوع پروفیل

11

پروفیل توخالی
دایره شکل
(لوله)

12

سپری با ارتفاع
و قاعدۀ مساوی

13

سپری با
ارتفاع و قاعدۀ
نامساوی

شکل

عالمت
استاندارد

فرم نشان دادن
در نقشه های
اجرایی

توضیحات

100×8

لوله با قطر  100میلی متر و
ضخامت  8میلی متر

T

T40 ×40

سپری با قاعده و ارتفاع 40
سانتی متر

T

T80×40

سپری با قاعده  80و ارتفاع
 40سانتی متر

14

میلگرد ساده

10

میلگرد ساده با قطر 10
میلی متر

15

میلگرد آج دار

12

میلگرد آج دار با قطر 10
میلی متر

16

چهارگوش توپر

100×100

چهارگوش توپر با اضالع
مساوی و برابر  100میلی متر

17

تسمه

80×6

تسمه با عرض  80میلی متر و
ضخامت  6میلی متر

18

ورق (پلت)

PL

PL400×200×10

ورق (پلت) با طول  400و
عرض  200و ضخامت 10
میلی متر
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اشکال زیر پروفیل هایی که به عنوان ستون مورد استفاده قرار می گیرند را به
همراه مقاطع آنها نشان می دهد.
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قوطی (مربع شکل)

IPB

ستون مرکب ()2IPE + 2PL

قوطی (مستطیل شکل)

لوله

ستون مرکب ()3IPE + 2PL

ستون مرکب ()2IPB + 2PL

ستون مرکب ()4L + PL

میلگرد و چهارگوش

*جدول مشخصات میل گرد ها (گرفته شده از کتاب پروفیل های ساختمانی «جدول اشتال»)

31

شکل های رایج و کاربرد میلگردها در بتن:
در جدول زیر شکل و عملکرد میلگرد های مصرفی در بتن آورده شده است.
نام رایج میلگرد
راستا (سيتكا)

خاموت

شکل کاربردی

عملکردها
ـ برای جبران ضعف
کششی بتن

1ـ برای تحمل نیروی
برشی و جلوگیری از
گسترش ترک هاي برشي
2ـ برای كاهش طول آزاد
ميلگردهاي فشاري
3ـ نگهداري ميلگردهاي
راستا در موقعيت خود
مطابق نقشه

ادکا

1ـ برای تحمل لنگر های
منفی درتکیه گاه های
تیرهای سراسری
2ـ برای تحمل نیروی
برشی
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سنجاقک

ـ برای تقویت مقاومت
برشی مقطع بتني همانند
خاموت عمل مي كند
(كمك به كاهش مصرف
خاموت)

رکابی

ـ برای تنظيم فاصله بين دو
شبكه میلگرد در دیوارها

خرک

ـ برای نگهداري
ميلگردهاي شبکه فوقاني
با فاصله معین از شبكه
تحتاني در فونداسیون ،کف
و سقف هاي بتنی مطابق
نقشه

حداقل قطر خم های میلگردها
حداقل قطر خم «»d

نوع میلگرد
فوالد نرمه
٭S220

فوالد نیم سخت
٭S300

٭S400 . S500

فوالد سخت

کمتر از  28میلی متر

5db

5db

6db

 28تا  34میلی متر

5db

6db

8db

 36تا  55میلی متر

7db

10db

10db

قطر میلگرد

 dbقطر اسمی میلگرد

حداقل قطر خمها برای خاموت ها
نوع میلگرد
قطر میلگرد
 16میلی متر و کمتر

حداقل قطر خم «»d
فوالد نرمه

فوالد نیم سخت

فوالد سخت

2/5 db

4db

4db
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ضوابط کلی خم کردن میلگردها:
کلیۀ میلگردها باید به صورت سرد
خم شوند ،مگر آنکه دستگاه نظارت،
روشی دیگر را مجاز بداند.
خم کردن میلگردها باید تا آنجا که
ممکن است به طور مکانیکی به وسیلۀ
ماشین مجهز فلکۀ خم کن و با یک
بار عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد
به طوری که قسمت خم شده دارای
انحنای ثابتی باشد.
برای خم کردن میلگردها باید از
فلکه هایی استفاده شود که قطر آنها
برای نوع فوالد مورد نظر مناسب باشد.
میزان سرعت خم کردن میلگردها
باید متناسب با نوع فوالد و دمای
محیطی اختیار شود .سرعت خم
کردن میلگردهای سرد اصالح شده
باید به طور تجربی تعیین شود.
در هوای سرد و در شرایطی که
دمای میلگردها از  5کمتر باشد ،باید

از خم کردن آنها خودداری کرد.
به طور کلی باز و بسته کردن
خم ها به منظور شکل دادن مجدد به
میلگردها مجاز نیست ،مگر در موارد
استثنایی که دستگاه نظارت اجازه
دهد .در این صورت نیز کلیۀ میلگردها
را باید از نظر ترک خوردگی بازرسی
و کنترل کرد.
خم کردن میلگردهایی که یک سر
آنها در بتن قرار دارد مجاز نیست مگر
آنکه در طرح مشخص شده باشد یا
دستگاه نظارت اجازه دهد.
برای خم کردن میلگردهای به قطر
 36میلی متر به باال و با زاویۀ بیش از
 90درجه ،به روش های خاصی نیاز
است.

مراحل ساخت (خم کردن) میلگردهای راستا (سیتکا):
 1پس از انتخاب میلگرد موردنظر ،در صورتی که میلگرد صاف نباشد ،آن را با
وسایل مربوط صاف کنید.
 2میلگرد را در طول الزم (طول پزیسیون به اضافۀ قالب های انتهایی) به
وسیله قیچی یا سایر وسایل برش میلگرد ،قطع کنید.
 3محل نقطه عطف خم را با گچ ،مدادشمعی یا سنگ های چرب عالمت گذاری
کنید.
 4پس از قرار دادن میلگرد در بین خارهای صفحۀ خم کن ،آچار  Fرا ،با توجه
به قطر میلگرد ،در فاصلۀ مناسب از خار خم کن قرار دهید.
 5با وارد کردن نیرو در جهت الزم ،قالب انتهایی اول را به وجود آورید.
 6از نقطه عطف قالب اول ،طول پزیسیون را به وسیله متر جدا کرده و با زدن
عالمت ،نقطه عطف قالب دوم را روی میلگرد مشخص کنید.
 7میلگرد را با توجه به محل قرارگیری محل نقطۀ عطف ،بین خارخم کن
و خار نگهدارنده صفحۀ خم کن قرار داده ،پس از کنترل اینکه قالب انتهایی
اول ،کام ً
ال در صفحۀ افقی قرار گرفته باشد ،قالب انتهایی دوم را به وجود آورید.
 8اندازۀ پشت تا پشت میلگردخم شده را با مترکنترل کنید.
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مراحل ساخت خاموت:
 1میلگرد الزم را انتخاب و در صورت
نیاز آن را صاف کنید.
 2طول الزم برای ساخت میلگرد را
روی آن عالمت گذاری کرده و آن را
با قیچی ببرید.
 3قالب یا خم اول را با در نظر گرفتن
نکات الزم ایجاد کنید .خم مناسب
معموالً خم  135درجه می باشد.
 4بر روی میلگرد ،ضلع اول خاموت
را با متر نواری از نقطه عطف قالب
(خم) اول اندازه گیری و عالمت گذاری
نموده و آن را با رعایت کلیه نکات فنی
الزم خم کنید.
 5طول ضلع خم شده را کنترل
کنید( .در قالب های با خم  90درجه
طول ضلع از پشت تا پشت قطعه
اندازه گیری می شود)
 6اضالع بعدی خاموت را نیز با توجه
به شکل یا نقشۀ آن ایجاد کنید.
مراحل ساخت یک صفحه قالب
چوبی:
 1با توجه به ابعاد صفحۀ قالب،
تخته های مورد نیاز انتخاب و در
صورت لزوم بریده می شوند به طوری
که طول آنها حدود  3تا  4سانتی متر
بلندتر از طول صفحۀ قالب باشد و
در ضمن ،مجموع عرض آنها حدود
2سانتی متر بیشتر از عرض تمام شدۀ
قالب باشد.
 2تخته ها را در کنار هم ،روی میز
کار طوری قرار دهید که سمت چپ
(جوان) تخته ها به سمت باال بوده
فقط سمت راست (پیر) آخرین تخته
(تخته ای که قرار است بریده شود) رو
به باال باشد.
 3لبههای عرضی تختهها را از یک
طرف به تخته صاف (شمشۀ کمکی)
بچسبد؛ بهطوری که لبۀ صاف طولی

تختهای که احتیاج به برش ندارد یا
شمشۀ کمکی زاویه تقریباً  90درجه
داشته باشد.
 4تخته ها با تنگ به آرامی و بدون
فشار زیاد به یکدیگر می چسبند .در
صورت وجود درز زیاد بین تخته ها
سعی شود با جا به جا کردن تخته ها
(جور کردن) ،درزها از بین بروند و
چنانچه باز هم درزی باقی ماند می توان
با بریدن و رنده کردن طولی لبه های
تخته ،درزها را از بین برد.
 5به اندازه عرض صفحۀ قالب ،با
رعایت نکات فنی آموخته شدۀ قبلی،
روی تخته ای که قرار است بریده شود
در دو نقطه عالمت گذاری و خط کشی
می شود.
 6پس از باز کردن تنگ ها تختۀ
خط کشی شده به صورت طولی (مطابق
دستور العمل برش صحیح)کام ً
ال دقیق
بریده شود.
 7پس از برش تخته آن را در کنار
تخته های دیگر قرار می دهند ؛ به
گونه ای که این بار سمت چپ آن رو به
باال باشد( .مانند بقیۀ تخته ها)
 8تخته ها با تنگ جمع شده و اندازۀ
عرضی صفحۀ قالب کنترل می شود.
 9به فاصلۀ تقریباً 1/5سانتی متر از
یک لبۀ بدنه ،خط گونیایی در عرض
تخته ها (برای برش عرضی) رسم
می شود.
 10از خط کشیده شدۀ عرضی ،طول
قالب جدا و عالمت گذاری می شود و از
این نقطه هم یک خط گونیایی عرضی،
(برای برش عرضی طرف دیگر) رسم
می شود.
 11خطوط پشت بندهای ابتدا و انتها به
فاصلۀ الزم (بر اساس وضعیت کار مث ً
ال
ضخامت تخته یعنی  2/5سانتیمتر و
غیره) به موازات خطوط رسم شده (خطوط
برشهای عرضی) کشیده میشوند.
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 12دو پشت بند ابتدایی و انتهایی
به صورت صحیح با میخ به تخته ها
وصل می شوند.
 13با توجه به فاصله پشت بند اول
تا آخر ،فواصل پشت بند های وسط
مشخص و عالمت گذاری شده و پس

از خط کشی با گونیا ،پشت بند های
وسط نیز کوبیده می شوند.
 14پس از بازکردن تنگ ها صفحۀ
قالب از محل خط کشی عرضی با دقت
بریده می شود.

مراحل رنده کردن تخته با رندۀ دستی
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الف) آماده کردن رنده برای رنده کردن(رندیدن):
 1تیز بودن تیغ رنده :تیغ رندۀ تیز ،کار را آسان می کند ،بنابراین باید تیغ
رنده همیشه به اندازۀ کافی تیز باشد.
تیغ رنده را با سنگ دستی یا ماشینی تیز می کنند .تیز کردن تیغ رنده معموالً با
سنگ نفت (سنگ مخصوص تیز کن) انجام می شود .برای این کار ابتدا از سنگ
زبر و سپس از سنگ نرم استفاده می شود.
 2تنظیم تیغ رنده :هر قدرعمق برش (مقدار بیرون زدگی تیغ از کف رنده)
بیشتر باشد در هنگام کار پوشال بیشتری برداشته می شود.
با نگاه کردن به کف رنده می توانید عمق برش را ببینید .با پیچاندن پیچ تنظیم
«تنظیم قورباغه ای»عمق برش را می توان تنظیم کرد .با حرکت دادن «اهرم
تنظیم جانبی» ،تیغ رنده به چپ یا راست متمایل می شود .به طور کلی تیغ رنده
باید طوری تنظیم شود که تراشه هایی یکنواخت از تخته بردارد.
ب) استقرار و جلوگیری از حرکت تخته:
 1تخته را طوری روی میز قرار دهید که رنده در جهت طولی الیاف حرکت کند
و در صورت وجود کاس در تخته ،طرف کاس آن را روی میز بگذارید.
 2قطعه کار به هنگام رنده کردن نباید هیچگونه حرکتی داشته باشد .با در نظر
گرفتن حرکت یک طرفۀ رنده (از عقب به جلو) ،با ایجاد مانعی در جلوی قطعه
کار ،از حرکت آن جلوگیری کنید .برای آنکه بتوانید رنده را تا آخر تخته هدایت و
از تمام سطح پوشال برداری کنید ضخامت مانع را از ضخامت تخته کمتر بگیرید.
 3قطعه کار به هنگام رنده کردن نباید هیچ گونه حرکتی داشته باشد .با در
نظر گرفتن حرکت یک طرفۀ رنده (از عقب به جلو) ،با ایجاد مانعی در جلوی
قطعه کار ،از حرکت آن جلوگیری کنید .برای آنکه بتوانید رنده را تا آخر تخته
هدایت و از تمام سطح پوشال برداری کنید ضخامت مانع را از ضخامت تخته
کمتر بگیرید.
ج) رنده کردن:
 1رنده را طوری در دست بگیرید که مشته در دست چپ و دسته آن در دست
راست شما باشد.
 2در یک محل ثابت بایستید و رنده را به موازات الیاف با فشار یکنواخت بر
روی چوب حرکت دهید.

 3در شروع رنده کاری ،درحالی که به مشته رنده فشار وارد می کنید ،رنده را
به طرف جلو حرکت دهید.
 4وقتی رنده به وسط تخته رسید ،ضمن حرکت رنده به جلو ،با هردو دست
فشار عمودی وارد کنید.
 5در انتهای کار فقط با دست راست به قسمت عقب رنده فشار قایم وارد کنید
و دست چپ را برای کنترل هدایت رنده به کار ببرید.
 6رنده را به آرامی و بدون فشار ،به عقب بکشید و عمل رنده کردن را ادامه
دهید تا سطح مورد نظر به دست آید.
در حین رنده کردن ،سطح کار را پی در پی با خط کش یا زبانۀ گونیا کنترل کنید
تا سطح تخته کام ً
ال صاف شود.
 7برای رنده کردن ضخامت (نر) تخته ،ابتدا تخته را درگیره ثابت نگاه دارید و
سپس آن را رنده کنید .برای رنده کردن صافی و گونیایی بودن لبه های تخته را
با گونیا کنترل کنید.

نکات ایمنی
نکات کلی ایمنی در کارگاه قالب بندی:
بیشتر وسایل و ماشین آالت کارگاه قالب بندی ،برای بریدن و شکل دادن به
چوب ،دارای تیغه های تیز و برنده هستند .از این رو الزم است برای به کارگیری
بدون خطر آنها ،نکات ایمنی کام ً
ال رعایت شوند.
ایمنی فردی:
 1لباس کار مناسبی بپوشید و سر و چشمان خود را در مواقع لزوم ،به کمک
کاله ایمنی و عینک ،در مقابل خطرات محافظت کنید.
 2در هنگام کار ،به ویژه کار با دستگاه های برقی ،تمام حواس خود را به کار
متمرکز کنید.
 3میز و محیط کار خود ،به خصوص اطراف ماشین ها را ،در وضعیتی مرتب و
پاکیزه نگه دارید.
 4سعی کنید که دقت کردن عادت همیشگی شما باشد و هیچ گاه احتیاط را
از دست ندهید.
ایمنی وسایل:
 1وسایل را در بهترین وضعیت کاری نگهداری کنید.
 2قطعه ای را که بر روی آن کار می کنید ،در حین عملیات ،محکم نگه دارید.
(مث ً
ال آن را با گیره به میز کار محکم کنید)
 3پس از آنکه با طرز استفاده از وسایل به خوبی آشنا شدید ،از آنها تنها برای
منظوری که طرح شده اند ،استفاده کنید و در کار با بعضی وسایل دستی خاص،
قلم ها و مغارها ،احتیاطی مداوم به عمل آورید و هیچ گاه به خطا از آنها استفاده
نکنید.
 4همیشه وسایل را درمحل صحیح خود قرار داده و تیغه های تیز را در برابر
برخورد با قطعات سخت یا تماس با بدن محافظت کنید.
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ایمنی دستگاه های برقی:
 1قبل از آشنایی با طریقۀ صحیح به کار گیری دستگاه های برقی ،به کار
کردن با آنها مبادرت نورزید.
 2هرگز در هیچ وضعیتی ماشین ها را در غیاب استاد کار و بدون اجازۀ او به
کار نیندازید.
 3محل کلید قطع و وصل دستگاه های برقی را کام ً
ال به ذهن بسپارید تا در
موقع بروز خطر بتوانید سریعاً دستگاه را خاموش کنید.
 4برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی حتی االمکان از کفش تخت الستیکی
استفاده شود ،هرقدر کابل برق کوتاه تر باشد ،خطر برق گرفتگی کمتر می شود.
اتصال کابل ها به صورت صحیح و توسط افراد وارد انجام شود .در صورت امکان
از پریز ارت دار استفاده شود.
 5از تمام محافظ هایی که برای دستگاه در نظر گرفته اند ،استفاده کنید.
 6در هنگام کار با ماشین هایی که حرکت دورانی دارند ،داشتن شال گردن،
گردن بند آویزان و غیره بسیار خطرناک است.
 7قبل از روشن کردن ماشین ،همۀ تنظیم های الزم را به صورتی صحیح و
کامل انجام دهید.
 8هیچ گاه در موقع کارکردن با ماشین ،آن را تنظیم ،پاک یا روغن کاری نکنید.
تذکر مهم:
چون ماشینهای نجاری دارای سرعت زیادی هستند ،در هنگام کار کردن با این
وسایل ،متأسفانه تاکنون بر اثر عدم دقت و توجه کافی ،انگشتان و دستهای
زیادی قطع شده است .بنابراین توصیۀ اکید میشود که دانشآموزان در هنگام
کار با این وسایل دقت کافی به عمل آورند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
موارد ایمنی که باید در اجرای برش وخم میلگرد رعایت نمود:
 1توجه ویژه به این موضوع که رعایت ایمنی مهم ترین عامل حفظ سالمت
و بهداشت فرد و افرادی می باشد که در داخل کارگاه مشغول به کار می باشند.
 2تمرکز کامل حواس هنگام کار با وسایل برش میلگرد.
 3توجه به اطراف هنگام حمل و کار با میلگرد:
موقع حمل میلگرد در داخل کارگاه های آموزشی جهت جلوگیری از آسیب
زدن به سایر افراد توصیه می شود آن را به صورت عمودی حمل نمایند( .معموالً
طول میلگرد در داخل کارگاه آموزشی محدود است)
به دلیل نزدیک بودن فاصله میزهای کارگاهی هنگام کار با میلگرد توجه به
اطراف امری ضروری است.
 4استفاده از وسایل ایمنی فردی.
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اصول ایمنی کار با اره های دستی:
 1تخته ای را که می خواهید ببرید ،در گیرۀ میز کار محکم کنید.
 2در صورت عدم استفاده از گیره ،تخته را روی خرک قرار دهید و مطمئن
شوید که موقع اره کردن ،تخته ها جابه جا نخواهد شد و حتی المقدور ارتعاش
نخواهد داشت.

 3هیچ گاه در هنگام بریدن ،با انگشت به اره جهت ندهید.
 4دست آزاد را نزدیک تیغه اره قرار ندهید.
 5تخته های باریک ،سه الیی و فیبر را با اره دستی که دندانه های ریز دارد اره
کنید.
 6مواظب باشید اره با میخ یا اشیای سخت دیگر برخورد نکند ،زیرا ممکن است
دندۀ آن بشکند یا کج شود و در نتیجه اره در کار گیر می کند.
 7پس از پایان کار دندانه های اره را رو به داخل میز کار قرار دهید یا آن را در
جای خود آویزان کنید.

وسایل و کاربرد آنها
وسایل خم زدن میلگردها:
میز کار (برای خم میلگرد)

صفحۀ خم کن میلگرد:
تکیه گاه
خار خم کن

خار خم کن

1ـ فاصلۀ  bباید متناسب با قطر میلگرد مورد خم باشد.
2ـ قطر  aباید متناسب با قطر میلگرد مورد خم باشد یا از غلتک استفاده شود.
شکل دو نمونه صفحۀ خم کن میلگرد
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دستگاه کشش و صاف کردن میلگرد :

دستگاه کشش برقی برای صاف کردن میلگرد
پتک و سندان

آچار خم کن میلگرد(آچار )F
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دستگاه میلگرد خم کن برقی:

دستگاه گره زن اتوماتیک:

تخته های مورد استفاده در قالب بندی چوبی:
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ابزار مورد استفاده در قالببندی چوبی
 1متر نواری:
یکی از ساده ترین ابزارهای اندازه گیری طول ،متر نواری فلزی است که بر حسب
متر ،سانتی متر و میلی متر مدرج می شود.

 2گونیا:
برای اجرای کنج قائم در قالب بندی
معموالً از گونیاهای فلزی ثابت
 )45( 90درجۀ بلند و متوسط
استفاده می شود .بعضی گونیاها
دارای تقسیمات سانتی متر و
میلی متر هستند که از آنها برای
اندازه گیری هم استفاده می شود.
 3مداد:
مداد وسیلۀ ترسیم خطوط یا عالمت گذاری است .استفاده از مداد رنگی برای
خط کشی و عالمت زدن بر روی تخته مناسب تر است.
 4ا ّره های دستی:
اره نوار فوالدی است که لبه آن دندانه شده و چنانچه روی چوب کشیده شوند
به علت برندگیشان (با نیرویی که به آنها اعمال می شود) ،در چوب شکاف ایجاد
می کنند و در صورت ادامه این عمل چوب بریده می شود .ضخامت تیغه ها و
زوایای دندانه ها در اندازه های مختلف بنا به نیاز ،متغیر است که با در نظرگرفتن
نوع کار (نوع چوب ،جهت برش ،دقت مورد نیاز و )...تیغه مناسب انتخاب می شود.
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 5رنده دستی:
به وسیله رنده الیه های باریک اضافی (پوشال) را از سطح تخته می تراشند و آن
را صاف می کنند .همچنین می توان برای هم عرض کردن تخته ها و یک گندگی
کردن (هم ضخامت نمودن) تخته و چوب از رنده استفاده نمود.
رنده ها به دو نوع چوبی و فلزی ساخته می شوندکه کارکرد مشابهی دارند ولی
نوع فلزی آن از دوام بیشتر و امکان تنظیم راحت تر برخوردار است.
اهرم کالهک
تیغه

کالهک (بن افشار)

اهرم تنظیم جانبی
دسته
دسته (مشته)

بدنه (کوله)

پیشانی

 6چوب سا:
برای برداشتن الیه های اضافۀ کوچک چوب که امکان
برداشتن آنها با اره و رنده وجود ندارد ،از چوب سا
استفاده می کنند.
گاهی اوقات الزم است انحناهایی در قالب به وجود آید
که در این صورت نیز چوب سا وسیلۀ مناسبی خواهد
بود.
آج چوب سا

چوب سا

چوب سا نیم گرد
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چوب سا به شکل تخت ،نیم گرد و
گرد با آج های ریز و درشت و در
طول های مختلف وجود دارد .از
چوب ساهای درشت برای خشن
تراشی و از نوع نرم برای به دست
آوردن سطوح صیقلی استفاده
می کنند و برای کارایی بهتر الزم
است در حین کار چوب سا به طور
متناوب با برس سیمی پاک شود.

چوب سا گرد

 7مغار:
ابزاری است فوالدی و سخت و با لبۀ تیز که دارای دسته محکم (از چوب سخت)
است و برای کنده کاری ،کام زنی و شکل دادن چوب در قسمت هایی که اره
کارایی ندارد ،از آن استفاده می کنند.
مغار

 8گیره:
برای نگهداری تخته به میز کار و برای برش یا اتصال موقت چند تخته به هم،
از گیره استفاده می شود.
انواع گیره:
الف) گیره فلزی رو میزی:
این گیره ثابت بوده و همیشه بر روی میز کار نصب است و می توان از آن برای
ثابت نگه داشتن تخته در موقع کار استفاده کرد.

44

ب) گیره دستی کوچک و بزرگ (پیچ دستی):
این نوع گیره ها دارای دسته ای رزوه شده هستند که با پیچاندن آنها می توان
تخته ها را به صورت موقت به یکدیگر اتصال داد یا آنها را به میز کار محکم کرد.

 9چکش نجاری:
وسیلۀ کوبیدن میخ به تخته و غیره چکش است .چکش های میخ کش دار ،برای
خارج کردن میخ از تخته به کار می روند و بر دو نوع اند ،چکش میخ کش دار صاف
و چکش میخ کش دار منحنی .کشیدن میخ با چکش منحنی آسان تر است ،ولی
در گوشه ها که محدودیت فضایی وجود دارد ،چکش صاف بهتر عمل می کند.
اندازه چکش با جرم سر آن مشخص می شود که از  200گرم تا  570گرم
ساخته می شود .در کارهای قالب بندی معموالً از چکش  500گرمی استفاده
می شود.
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فصل 3

ایمنی ،بهداشت و ارگونومی
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ایمنی ،بهداشت و ارگونومی
جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا
تراز فشار صوت به dBA

مدت مواجهه در روز
24

ساعت

80

16

ساعت

82

8

ساعت

85

4

ساعت

88

2

ساعت

91

1

ساعت

94

30

دقیقه

97

15

دقیقه

100

حدود مجاز مواجهه سرب
ردیف

388

389

390
391
392
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نام علمی
ماده شیمیایی

وزن
مولکولی

حد مجاز مواجهه شغلی
TWA

سرب و ترکیبات معدنی 0/05 mg/m3 207/20
متفاوت
آن

STEL/C

ـ

A3؛ BELاختالالتسیستماعصاب
محیطی و مرکزی؛ اثرات
خونی

0/05 mg/m3 323/22
0/012 mg/m3

ـ
ـ

 A2؛ BELآسیب سیستم تولیدمثل
در مـــردان و اثـــرات
A2
ناقص  زایی؛ انقباض عروق

0/5 mg/m3 290/85

ـ

پوست؛
A3

آسیب کبدی؛ اختالل
سیستم اعصاب مرکزی

ـ

ـ

تحریک قسمت فوقانی
تنفسی؛ پوست و چشم

1 mg/m3

ـ

ـ

Lead and inorganic
compounds as Pb

کرومات سرب؛

Lead chromate
as Pb

لیندان

Lindane

هیدرید لیتیم

Lithium hydride

هیدروکسید لیتیم

Lithium hydroxide

نمادها مبنای تعیین حد مجاز
مواجهه

0/025 mg/m3 7/95
23/95

ـ

تجهیزات حفاظت از گوش
نوع گوشی

مشخصات و ویژگی

حفاظ روگوشی

این نوع گوشیها کام ً
ال اللۀ گوش را میپوشانند.

حفاظ توگوشی

این نوع گوشیهای حفاظتی در داخل کانال
گوش قرار میگیرند ،آنها به صورت یکبار مصرف
و چندبار مصرف در بازار عرضه میشوند.

()Ear muff

()Ear plugs

حفاظهای توأم یا ترکیبی
()Semi-insert

کاله محافظ
()Helmet ear muffs

ترکیبی از حفاظ روگوشی و توگوشی است .این
نوع گوشیها مانند حفاظ توگوشی در داخل
کانال گوش قرار میگیرند ،با این تفاوت که
انتهای هر یک از توگوشیهای چپ و راست ،با
استفاده از یک پیشانی بند سفت و سخت ،به
یکدیگر اتصال دارند.

برای برخی مشاغل که ممکن است به سر نیز
صدمات مکانیکی وارد کند و همچنین برای
کنترل انتقال صوت از طریق جمجمه به گوش
داخلی و حفاظت بافت مغز در برابر صدمات موج
صوتی ،گروهی از حفاظهای شنوایی را به صورت
کاله محافظ عرضه نمودهاند.
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جدول شاخص هوای پاک
شاخص کیفیت هوا

سطح اهمیت بهداشتی

رنگ  ها

وقتی که شاخص کیفیت هوا در
گستره زیر است:

کیفیت هوا را این گونه توصیف
می کنیم:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:

0-50

خوب

سبز

51-100

متوسط

زرد

101-150

ناسالم برای گروه های حساس

نارنجی

151-200

ناسالم

قرمز

201-300

خیلی ناسالم

بنفش

باالتر از 300

خطرناک

خرمایی

استاندارد کیفیت هوا
(اولیه)

استاندارد کیفیت هوا
(ثانویه)

دوره ارزیابی

آالینده ها

ppm

9

ppm

9

 Maxغلظت میانگین  8ساعته

Co

ppm

1/0

ppm

0/14

میانگین  24ساعته

So2

ppm

0/24

ppm

0/24

میانگین  3ساعته(صبح )6-9

)HC (NMHC

ppm

0/05

ppm

0/05

میانگین ساالنه

No2

gr/m3µ

150

gr/m3µ

260

میانگین  24ساعته

SPM
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فصل 4

شایستگیهای غیرفنی و توسعه حرفهای
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کارگاه نوآوری و کارآفرینی
اصول حل مسئله ابداعي ()TRIZ
 - 1جداسازی

 -2استخراج

 -3کیفیت موضعی

 - 4نامتقارن سازي  - 5ترکیب و ادغام

 - 6چند كاربردي

 - 7تودرتو بودن

 -8جبران وزن

 - 9مقابله پیشاپیش  - 10اقدام پيشاپيش

-11حفاظتپیشاپیش  - 12هم سطح سازي  - 13تغيير جهت

 - 14انحنا دادن

 -16كمي كمتر ،كمي    - 17حرکت به بعدي  -18لرزش و نوسان  - 19عمل دوره ای
جدید
بيشتر

 -21حمله سریع

 -26کپی کردن

-22تبدیل ضرربهسود  -23بازخورد

 -27يكبار مصرفي

 - 31مواد متخلخل  -32تعویض رنگ

 - 36تغییر حالت
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 -15پویایی

 - 20تداوم كار مفید

 -24واسطه تراشي -25خدمتدهیبهخود

 -28تعویض سیستم -29ساختاربادي يامايع -30پوستهوپردهنازک

 -33همــجنس و
همگن سازی

 -37انبساط حرارتی  - 38اکسید کننده
قوی

-34ردکردنوبازسازی  -35تغییر ويژگي

 - 39محیط بی اثر

 - 40مواد مرکب

متغيرها در حل مسئله ابداعي
1

21

وزن جسم متحرک

قدرت یا توان

2

وزن جسم ساکن

22

تلفات انرژی

3

طول جسم متحرک

23

ضایعات مواد

4

طول جسم ساکن

24

اتالف اطالعات

5

مساحت جسم متحرک

25

تلفات زمان

6

مساحت جسم ساکن

26

مقدار مواد

7

اندازه و حجم جسم متحرک

27

قابلیت اطمینان

8

اندازه و حجم جسم ساکن

28

دقت اندازه گیری

9

سرعت

29

دقت ساخت

10

نیرو

30

عوامل زیان بار خارجی مؤثر بر جسم

11

تنش  /فشار

31

اثرات داخلی زیان بار

12

شکل

32

سهولت ساخت یا تولید

13

ثبات و پایداری جسم

33

سهولت استفاده

14

استحکام

34

سهولت تعمیر

15

دوام جسم متحرک

35

قابلیت سازگاری

16

دوام جسم غیرمتحرک

36

پیچیدگی وسیله یا ابزار

17

دما

37

پیچیدگی کنترل یا دشواری عیب یابی

18

روشنایی

38

سطح خودکار بودن (اتوماسیون)

19

انرژی مصرفی جسم متحرک

39

بهره وری

20

انرژی مصرفی جسم ساکن

تکنيک خالقيت اسکمپر
ترکیب کردن

جایگزینی

انطباق با تغییر
بازآرایی
بزرگ یا کوچک کردن
معکوس کردن
اصالح کردن
استفاده های دیگر

حذف کردن
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مدل ایجاد تفکر انتقادی
تجزیه و تحلیل

توصیف

چرا؟

کجا؟

چطور؟

چه کسی؟

چه چیزی؟

موضوع  /مسئله

پیامد حل نشدن؟

چه پیامدی دارد؟

چه زمانی؟

راه حل چیست؟
ارزیابی

فعاليت های پيشبرد ،ترویج و توسعه فروش
پیشبرد فروش
پیشبرد فروش ویژه مشتریان

پیشبرد فروش تجاری

پیشبرد رده فروشان

نمونه های رایگان

مسابقه و برنامه های انگیزشی

محیط داخلی فروشگاه

کوپن

تخفیف های تجاری

تبلیغات نمایشی

امتیازهای ویژه

پوسترها و استندها

استندها در محل خرید

مسابقه ها و قرعه کشی ها

برنامه های آموزشی

تخفیف قیمتی

بازپرداخت و استرداد وجه

نمایشگاه های تجاری

مارک گذاری خصوصی

بسته های پاداش

تبلیغات مشترک

فروش آنالین

تخفیف قیمتی
چند کاال به یک قیمت
برنامه های وفاداری

الف) مدل کسب و کار
ارتباط با مشتریان
بخش مشتریان
ارزش پیشنهادی
کانال توزیع
درآمدزایی
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فعالیت های کلیدی
شریک یابی
منبع یابی
ساختار هزینه ها

ب) بوم کسب و کار
بخش مشتریان
درآمدزایی
برای چه      افراد ی    ارزش آ فرینی مشتریان ما به چه بهایی واقعاً
میکنیم؟
پول میدهند؟ آنها در حال حاضر
مهمترین مشتریان ما چه افرادی چه بهایی میپردازند؟ آنها در حال
هستند؟
حاضر چگونه بها را میپردازند؟
آنها ترجیح میدهند که چگونه
بپردازند؟ هر جریان درآمد چگونه
به درآمد کل کمک میکند؟

ارزش پیشنهادی
چه ارزشی به مشتریانمان ارائه
میدهیم؟ کدامیک از مسائل
مشتریانمان را حل میکنیم؟
بستۀ پیشنهادی ما (محصوالت
و خدمات) به مشتریان مختلف
چیست؟ کدامیک از نیازهای
مشتریان را برطرف میکنیم؟

منبع یابی
ارتباط با مشتریان
مشتریان مختلف انتظار برقراری منابع اصلی برای ارزش
و حفظ چه نوع رابطهای را از ما پیشنهادی ،کانال توزیع ،ارتباط
با مشتری و درآمدزایی چه
دارند؟
کــدامیک از آنهــا برقــرار شده هستند؟
است؟
این روابط چگونه با کل اجزای مدل
کسـبوکار ما تلفیق میشوند؟
هزینه آنها چقدر است؟

کانال توزیع
از طریق چه کانالهایی میتوانیم
به بخش مشتریان دسترسی پیدا
کنیم؟ در حال حاضر چگونه به
آنها دسترسی داریم؟
کانــالهای ما چطور یکپارچه
شده اند؟
عملکرد کدامیک بهتراست؟
پرهزینهترین   کانال ها کداماند؟
چطور آنها را با نیازهای مشتریان
هماهنگ میکنیم؟

شریک یابی
شرکای کلیدی و تأمینکنندگان
کلیدیماچهکسانیهستند؟
منابع اصـــلی بهدست آمـــده از
شرکایمان کداماند؟
فعالیتهایاصلیانجامشدهتوسط
شرکایمانکدا  ماند؟
      ساختار هزینهها

       فعالیتهای کلیدی

مهمترین هزینههای اصلی ما در مدل کسبوکار کداماند؟

فعالیتهای اصلی برای ارزش پیشنهادی ،کانال توزیع ،ارتباط با
مشتری و درآمدزایی چه هستند؟
گرانترین منابع اصلی ما کداماند؟ گرانترین فعالیتهای اصلی ما
کداماند؟

ویژگی های کارآفرین

مهارتهای کارآفرینی:

  نظم درونی (خودنظمی)
  توانایی پذیرش خطر
  خالقیت و نوآوری
  گرایش به تغییر
  پشتکار

مهارتهای فنی:

مهارتهای مدیریتی:

  توانایی انجام عملیات (اجرایی)
  ارتباط اثربخش
  طراحی
  تحقیق و توسعه

  برنامهریزی
  تصمیمگیری
   انگیزش
  بازاریابی

  مشاهده فعاالنه محیط

  مدیریت مالی
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مراحل ثبت کردن و ایجاد یک شرکت دانش بنیان
خیر

یک شرکت در موضوع مورد عالقه
ثبتمیکنم!!!

بله

من می خواهم یک شرکت
دانش بنیان داشته باشم!!!

آیا شرکت ثبت شده دارم؟؟؟
بله
خیر

بله

خیر
تأییدیه کاال  /خدمت جدید از
طرف کارگروه ارزیابی و تشخیص
صالحیت شرکتهای دانش بنیان!!!

آیا شرکت یک کاال  /خدمت با قابلیت
دانش بنیان شدن تولید ارائه میکند؟؟
بله

تحقیق و توسعه در زمینه
تخصص  مورد عالقه
بله

خیر

آیا کاال  /خدمت مورد نظر در
لیستدانشبنیاناست؟؟؟             

تکمیل فرم پیشنهاد کاال  /خدمات جدید
برای اضافه شدن در فهرست دانش بنیان
بله

بله

بله
ورود به سامانه و تکمیل اطالعات درخواستی و
ارسال نهایی درخواست بررسی به کارگروه

مراجعه به سامانه ارزیابی و تشخیص صالحیت
شرکتهای دانش بنیان و دریافت نام کاربری و رمز عبور

بله

تعیین و معرفی کارگزار تأییدیه
صالحــیت دانشبنیان از طـرف
کارگروه  ارزیابی

بله

بله

ارسال اطالعات تکمیلی به کارگزار
تعیین شده

خیر

خیر

اعتراض و درخواست تجدیدنظر
برای دانش بنیان شدن

بله

کریدور صادرات

من یک شرکت دانشبنیان دارم با
حمایتهایمتعدد

بله
اعالم نتیجه نهایی تأییدیه
دانـشبنیان شـدن توسط
کارگروه ارزیابی به شرکت

معافیت های گمرکی

تسهیالت مالی

لیزینگ محصوالت

معافیت های مالیاتی معافیت های سربازی
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ارزیابی مستندات و بازدید
حضوری کارگزار از شرکت
و اعالم نتیجه به کارگروه!!!

انواع معامالت رقابتی

روش مناقصه
روشی است که در آن سازمانهای عمومی ،خرید کاال یا خدمت موردنیاز خود را به رقابت و
مسابقه میگذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسبترین شرایط را
پیشنهاد میکنند ،معامله مینمایند.
روش مزایده   
یکی دیگر از روشهای پیشبینی شده در قانون محاسبات عمومی ،روش مزایده است که برای
انعقاد پیمان های عمومی می باشد.
مزایده ترتیبی است که در آن اداره و سازمان ،فروش کاالها و خدمات یا هر دو را از طریق درج
آگهی در روزنامه کثیراالنتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی میگذارد و قرارداد را با
شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد میکند ،منعقد میسازد.

مراحل دریافت پروانه کسب
مراجعه به اتحادیه مربوط
تقاضای پروانه کسب
ارائه مدارک شامل:
مدرک تحصیلی

فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه

کارت پایان خدمت

کارت ملی

سند اجارهنامه یا مالکیت محل کسب

 12قطعه عکس 3×4

ارائه آزمون فنی برای صنوف مشمول
ارائه معاینه پزشکی و بهداشت صنوف مشمول
بازرسی محل کسب
ارائه تأییدیه عدم اعتیاد

ارائه تأییدیه عدم سوء پیشینه

ارائه تأییدیه دارایی

ارائه تأییدیه اماکن

ارائه تأییدیه شهرداری

ارائه تأییدیه مجمع
ارائه فیش بازرگانی تمرکز وجوه
ارائه فیش تعویض پروانه

ارائه فیش ابطال تمبر پروانه

صدور پروانه کسب
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اسناد تجاری   
تعریف سفته
سفته یا سند طلب از نظر لغوی چیزی است که کسی برحسب آن از دیگری به رسم عاریت یا
قرض بگیرد و در شهری دیگر یا مدتی بعد ،آن را مسترد دارد.
قانون تجارت ایران ،سفته را به طریق زیر تعریف نموده است:
«سفته سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه
در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید»( .مفاد ماده )307

چک
ال يا بعضاً
چك  نوشته اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد ك ً
مسترد يا به دیگری واگذار نماید.
در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاي صادركننده برسد چك نبايد وعده داشته باشد.
چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد باشد ـ ممكن است به دیگری
منتقل شود.
وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود.
اگر چك در وجه حامل باشد كسي كه وجه چك را دريافت می كند بايد ظهر (پشت) آن را امضا
يا مهر نمايد.
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عقود اسالمی  
اسالم برای همه وجوه زندگی قوانینی دارد .وجود اقتصاد اسالمی مؤید این مطلب است که در
حوزه اقتصاد معیشت و تأمین رفاه هم روش های خاصی موجود است که باید به آنها پرداخت،
بانکداری اسالمی و عقود اسالمی از آن دسته هستند.
در بینش اسالمی ،دریافت و پرداخت بهره ،تحریم شده است ،بنابراین عملیات بانکداری باید بدون
بهره انجام شود و اسالم روش هایی را برای جایگزین کردن بهره پیشنهاد می کند که از آن جمله
می توان از عقود اسالمی نام برد.
به طورکلی عقود اسالمی در نظام بانکی به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارت اند از:

(

(

فروش اقساطی ،اجاره به شرط تملیک
َس َلف ،خرید دین ،جعاله ،ضمان

قرض الحسنه

(

(

مشارکت مدنی ،مشارکت حقوقی مضاربه،
مزارعه ،مساقات

عقود مبادله ای

عقود اسالمی

سرمایه گذاری

عقود مشارکتی

مدیریت تولید
مدیریت تولید
ورودیها
مواد خام
نیروی انسانی
سرمایه
ماشینآالت و تجهیزات
دانش و تکنولوژی

فرایند ساخت و تولید

خروجیها
کاال
خدمات

     تولیدی             خدماتی
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عالئم مورد استفاده در نمودار جریان فرایند
عملیات

بازرسی و کنترل

بایگانی ،انبار،

مدت زمان انتظار ،تأخیر،

بازرسی در

رفتن به مرحله بعد

حین عملیات

نگهداری

حرکت ،حمل و

تصمیمگیری

نقل ،ارسال

سیستم های تولید
سیستم های تولید
تولید پیوسته

تولید سفارشی

تولید پروژه ای

تولید انبوه

یک یا چند نوع مواد
اولیه توسط عبور
نوبتی از ماشین آالت
تبدیل به محصول
می شوند .مانند کارخانه
تولید روغن نباتی،
پتروشیمی ها ،کارخانه
سیمان ،پاالیشگاه ها و...

محصوالت متنوع
براساس درخواست
مشتری و به دلخواه
تولید می شود .مانند
برج سازی ،ماشین سازی
و ...

در سیستم تولید
پروژهای ،در هر زمانی
براساس شرایط مختلف
یک سری
  محصوالت مختلف
و متفاوتی با هم
تولید میکنند .مانند
شرکتهای دارویی یا
چاپ اسکناس و کتاب و...

در سیستم تولیدی
انبوه ،محصوالت
محدودی را در مقدار
بسیار زیاد تولید میکنند.
مانند کارخانههای تولید
خودرو ،خودکار ،لوازم
خانگی و یا شرکتهای
تولیدکننده میخ و پیچ و...

منابع تولید
سرمایه
(پول)
نیروی
انسانی

ماشین آالت
و تجهیزات

مواد اولیه
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زمان

منابع تولید

دانش

انرژی

انواع مدیریت در تولید

مدیریت مالی

مدیریت منابع
انسانی

مدیریت مواد
اولیه

مدیریت
ماشینآالت و
تجهیزات

مدیریت زمان

عبارت از تأمین
نیازهای مالی با
ارزانترین روش ،و
هزینه نمودن منابع
مالی در دسترس به
بهترین شیوه و در
زمان مناسب میباشد.

عبارت از شناسایی،
انتخاب ،استخدام،
تربیت و پرورش
نیروی انسانی به
منظور دستیابی
به اهداف سازمان
میباشد.

به منظور جلوگیری
از هزینۀ باالی خرید
و حمل و نقل و
نگهداری مواد و
همچنین ممانعت از
اختالل در برنامه ریزی
و تأمین به موقع مواد
اولیه صورت میگیرد.

به منظور تهیه و
تأمین ماشینآالت
و ابزارآالت مناسب
و سازماندهی آنها
صورت میگیرد.

وسیلهای جهت
صرفهجویی و
جلوگیری از اتالف
وقت ،داشتن آمادگی
قبلی برای فعالیتها
و کاهش حجم کار به
شمار میرود.

مدیریت زمان با ماتریس «فوری ـ مهم»
هم اکنون انجام بده
مهم ـ ضروری

به دیگران محول کن
غیرمهم ـ ضروری

زمانی برای انجام آن در نظر بگیر
مهم ـ غیرضروری

حذفش کن
غیرمهم ـ غیرضروری
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مراحل توسعه محصول جدید

توسعه مفهوم

  غربالگری ایده ها

کشف و شناسایی ایده

آزمون

تحلیل آزمون و کشف
بازار اولیه

معرفی به بازار
و تجاری سازی

پرس و جو
از متخصصان

امکان سنجی
بازار

منابع الزم برای
تولید ایده
پژوهش در
مورد محصول

کسب نظر
مشتریان

انواع
امکان سنجی برای
داشتن ایده هوشمندانه
و آینده
امکان سنجی
امکان سنجی
فنی
فنی ـ اقتصادی

محصول
قیمت

عوامل موثر بر تقاضای بازار
مکان عرضه
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ترویج

مفهوم کیفیت از دو دیدگاه
دیدگاه مشتری

دیدگاه تولیدکننده

مشخصههای کیفیت کاال
مشخصههای کیفیت خدمات

کیفیت نوع طراحی فرایند تولید ،سطح عملکرد
تجهیزات و فناوری ماشینآالت ،آموزش و نظارت
کارکنان و روشهای کنترل کیفی

ساختار کلی نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی
مواد

فرایند

افراد

                      فقدان آموزش صحیح                     بازرسی نادرست                               فقدان ثبات کیفیت
            کمبود آموزشی

            فرایند عملیات اشتباه

             حمل و نقل نامناسب

      نبود برنامهریزی کافی

      طوالنی بودن فرایند

       تمام شدن مواد

   توالی نادرست عملیات

  تغییرات آب و هوا

    فرسوده بودن

      روشهای غیر علمی

      تغییرات تکنولوژیکی

       نامناسب بودن ابزارها

            زمانهای اتالف شده

            تغییرات اقتصادی

             خرابی

                       سرعت پایین
                                تغییرات اجتماعی ـ سیاسی
                        تخصیص نادرست فعالیتها

مشخصههای
کمی که قابل اندازهگیری باشند نظیر
قطر ،وزن یا حجم

محیط

     روش ها

ابزارها و ماشین آالت

هزینه های کیفیت

اندازه گیری
کیفیت کاالها

مشخصههای
کیفی یا وصفی نظیر رنگ ،بو ،طعم،
سطح صاف ،ارگونومیک  بودن و...

هزینه های ناشی از ارائه
محصول بیکیفیت

هزینههای بهدستآوردن
کیفیت خوب

مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه
تعریف سیستم
برنامه ریزی پروژه

سازماندهی
پروژه

کنترل
پروژه

پایان
پروژه
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چرخه انجام کار
اجرا

برنامه ریزی

بررسی

    اقدام اصالحی

مدیر
پروژه

تعریف
فعالیت ها
ارتباط
فعالیت ها

عوامل
پروژه
اعضای گروه
پروژه

مراحل مدیریت
زمان پروژه

برآورد
زمان

سرپرست
گروه پروژه

کنترل
زمان بندی

تهیۀ
زمان بندی

حداقل
نمودن زمان
اجرای پروژه

حداکثر
استفاده از منابع
و جلوگیری از
اتالف آنها

فعالیت های
مدیریت
پروژه

انجام
به موقع کارها
بر اساس
بودجه

مراحل مدیریت هزینه پروژه
برنامه ریزی
منابع کاری
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برآورد هزینه و
برنامه ریزی بودجه

کنترل هزینه در
طول اجرای پروژه

کاربرد فناوری های نوین

اولویت های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور

اولویت های الف در فناوری :فناوری هوافضا ،فناوری ارتباطات و اطالعات ،فناوری هسته ای،
فناوری نانو و میکرو ،فناوری های نفت و گاز ،فناوری زیستی ،فناوری زیست محیطی ،فناوری
فرهنگی و نرم
اولویت های ب در فناوری :لیزر ،فوتونیک ،زیست حسگرها ،حسگرهای شیمیایی ،مکاترونیک،
خودکارسازی و روباتیک ،نیم رساناها ،کشتی سازی ،مواد نوترکیب ،بسپارها (پلیمرها) ،حفظ و
ذخایر ژنی ،اکتشاف و استخراج مواد معدنی ،پیش بینی و مقابله با زلزله و سیل و پدافند غیرعامل
اولویت های ج در  فناوری :اپتوالکترونیک ،کاتالیست ها ،مهندسی پزشکی ،آلیاژهای فلزی،
مواد مغناطیسی ،سازه های دریایی ،حمل و نقل ریلی ،ترافیک و شهرسازی ،مصالح ساختمانی
سبک و مقاوم ،احیای مراتع و جنگل ها و بهره برداری از آنها ،فناوری بومی

منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان
حد فیزیکی

رشد

جنینی

پارامتر عملکرد تکنولوژی

پیر شدن

دوره بلوغ
تکنولوژی  
           
بلوغ

دوره بهبود
تکنولوژی

دوره
اختراع جدید

زمان
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تجسمی از فناوری ها در آینده نزدیک
بازخورد
زیستی
(بیو فیزیک)

اندام
مصنوعی

جنگ

اپتوژنتیک
گوشت
ترکیبی
مصنوعی

هوش مصنوعی

UAVs
درمان
سلول های
بنیادین

کشاورزی
معکوس
تشخیص
پزشکی

دستگاه
ترجمه دقیق

تفسیر
ترجمه
طبیعی

نشانگرهای
ایمنی

مواد اولیه

لوتزم
زبانها

زمان
حاضر

چاپ بر
روی تقاضا

صنعت
توریسم
فضایی

فضاپیمای
اختصاصی

پایگاه
قمری
تولید
برقمحلی

اینترنت
بینسیارهای

انرژی سبز

نمودار
اجتماعی

تبلت و
پد
سه بعدی

شبکه
هوشمند

AR

تشخیص
حیاتی

هپتیک

ارزهای
مجازی

NFC

NUI
(نرم افزار)
پیزو
الکتریکی

HAPs

اینترنت
رتباطات )
(ا

تشخیص
ژست

برداشت
بیو مکانیکی
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صفحات
لمسی

سفر با
رآکتور موج

پول

اجتماع
غیرنقدی
(بدون پول
کاغذی)

تکنولوژی
5G

دیواری

انرژی حرارتی
خورشیدی

روباتهای
داخلی

خوددرمانی

ممریستور

آسانسور
فضایی

فضا

مه
سودمند

چاپ
سه بعدی

مواد
متا

نانو
لوله های
کربنی

روبوتیک

ازدحام
روباتیک

ANNs

سیم
نانو

استفاده غالب
از تجدید
شوندهها

جنگ
سایبری

موتورهای
تصفیه کننده

کاالی
هوشمند
(ال
کترونیکی)

فتوسنتز
مصنوعی

محافظ
اسکلتی

درمان
از راه دور

بیوتیک

ماشینهای
مبتنی
بر فرکانس
باال
نرم افزار
عامل

مواد متا
پنهان

تلپرسنس

حسگرها

محاسبه
ابری
پن

4G

پیکو
پرو ژکتور

اسپیمز

تلفن های
پیکو

پوشیدنی

سخت افزار
(گجت)

ضبط
ویدئو
پروسیو
نمایشگر
جا سازی شونده
پارچه ای
نمایشگر
رتینا

پیش بینی
صوتی

دید
ماشینی

هولوگرافی

صفحه
نمایش
جا سازی شونده

چرخه عمر محصول
افول

بلوغ
رشد

معرفی
توسعه

افول

بلوغ

رشد

معرفی

توسعه

تحلیل اطالعات

تحلیل اطالعات

تحلیل اطالعات

تحلیل اطالعات مورد

تحلیل اطالعات مربوط

در رابطه با رقبا،

مشتریان برای

بازخوردهای مشتریان،

نیاز برای تبلیغات

به نیازهای مشتریان

ویژگیهای مورد انتظار

نگهداشتنبیشتر

اثربخشیتبلیغات،

و معرفی محصول،

آتی محصول،

برای اضافه شدن به

محصول در رقابت،

پیشنهاداتتشویقی

تفاوت با رقبا،

ویژگیهای موجود و...

محصول برای کاهش

تبلیغات،بازاریابی،

سرعت افول و...

کشف بازارهای جدید

ویژگیهای جدید

سطوح مختلف کسب و کار در دنیای دیجیتالی
سطح 5

سطح 4

انجام فعالیتهای

پردازش خودکار

کسبوکار بهصورت

سفارشات و انجام

الکترونیکی

فعالیتهای دیگر
بهصورتالکترونیکی

سطح 3

انجام خرید و فروش
(سفارش و دریافت
و پرداخت وجه) در
وبسایت

سطح 2

سطح 1

دریافت سفارش از

ارائه اطالعات از طریق

طریق وبسایت

وبسایت و ارسال
ایمیل
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ویژگی های کالن داده ها
اندازه

وجود حجم انبوهی از داده های تولید شده و ذخیره شده

تنوع

گوناگونی و تنوع زیاد داده های موجود

سرعت تولید

سرعت تولید کالن داده ها بسیار باالست
بسیاری از داده های کالن در لحظه ایجاد شده و از بین می روند که

ناپایداری

مشکالت ذخیره سازی را به همراه دارد
کیفیت و کامل بودن کالن داده می تواند بر نوع تحلیل ها تأثیرگذار باشد

درستی

کاربرد فناوری نانو

پزشکی و
داروسازی               

کشاورزی               

ساختمان

زیست
انرژی

کاربردهای
فناوری نانو

الکترونیک
فناوری نانو

68

خودروسازی                

نساجی
نفت و
پتروشیمی

كارنامه دروس شایستگی های فنی و غیرفنی پایه یازدهم
ـ شاخه فنی و حرفه ای رشته:
كد درس
.......

.......

نام درس (شایستگی فنی و غیر فنی)
كارگاه 1-11

8

..................
كارگاه 2-11

8

..................

88220

كارگاه نوآوری و كارآفرینی

88230

مدیریت تولید

88240

كاربرد فناوری های نوین

3

2

پودمان
1

2

3

واحد  /ساعت

نمره نهایی

4

5

نمره ساالنه

نتیجه

مالحظه
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ریز نمرات دروس شایستگی های فنی و غیرفنی پایه یازدهم ـ رشته:
نوع
درس

كد و نام
درس

شماره

نام پودمان

1
شایستگی فنی

-.......

2

كارگاه 1-11

3

...............

4
5
1

شایستگی فنی

-.......

2

كارگاه 2-11

3

..............

4
5

شایستگی غیرفنی
شایستگی غیرفنی
شایستگی غیرفنی
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-88220
كارگاه
نوآوری و
كارآفرینی

-88230
مدیریت تولید

-88240
كاربرد
فناوری های
نوین

1

حل خالقانه مسائل

2

نوآوری و تجاری سازی محصول

3

طراحی كسب و كار

4

بازاریابی و فروش

5

ایجاد كسب و كار نوآورانه

1

تولید و مدیریت تولید

2

مدیریت منابع

3

توسعه محصول جدید

4

مدیریت كیفیت

5

مدیریت پروژه

1

سواد فناورانه

2

فناوری ارتباطات و اطالعات

3

به کارگیری چرخه ایده تا محصول

4

کاربرد انرژی های نو

5

فناوری های همگرا -به کارگیری
مواد نوتركیب

نمره كل
مستمر شایستگی
پودمان

نتیجه

