
راهنمای هنرآموز

دانش فنی تخصصی

رشتۀ صنایع چوب و مبلمان
گروه مکانیک

شاخۀ  فنی و حرفه ای
پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

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 الکترونیکی 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.

ISBN  978 - 964 -  05 - 3356-7     978 - 964 -05 - 3356-7 شابک

                                    نام کتاب:         راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی)رشتۀ صنایع چوب و مبلمان( ـ212890
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                 پدیدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای وکاردانش مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    
محمد لطفی نیا، امیر نظری، اردشیر عبدی، محمدشاه نظری، هادی غالمیان و  شناسه افزوده برنامه ریزی وتألیف: 

مصطفی سفید روح  )اعضای شورای برنامه ریزی(
  امیر نظری، مصطفی سفید روح، حبیب اهلل صحراگرد دهکردی، علی کوه پیما،      محمد 

لطفی نیا، عباس زارع، حسین افشار و وحید رشوند  )        اعضای گروه تألیف(
ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی          مدیریت آماده سازی هنری:   

جواد صفری )مدیر هنری( ـ شهرزاد قنبری )صفحه آرا(            شناسه افزوده آماده سازی: 
تهران: خیابان ایرانشهر شماليـ  ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهید  موسوي(                              نشانی سازمان:  
 ،1584747359 کد پستي :   ،  88309266 رنگار:  دو  ،  88831161 9 تلفن: 

 www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گاه  
ـ کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج   ـ  تهران  ایران :  شرکت چاپ   و   نشرکتاب هاي  درسي                                            ناشر :   

ـ 44985161،    دورنگار: 44985160 خیابان61 )دارو پخش( تلفن :5 
                                                    صندوق پستي: 139ـ 37515

                                      چاپخانه:   شرکت چاپ  و  نشر کتاب هاي درسي ایران »سهامي خاص«
چاپ اول 1397              سال انتشار و نوبت چاپ:   



دست توانای معلم است که چشم انداز آینده ما را ترسیم می کند.

ُه( َس ِسرُّ امام خمینی )ُقدِّ



فهرست

 کلیات                                                                         ........................    1

فصل اول: انتخاب مواد اولیه و به کارگیری اتصاالت       ........................    15

 فصل دوم: فناوری تولید و تحلیل اجزای ماشین آالت     ....................... 57

   فصل سوم: خشک کردن و حفاظت صنعتی چوب            ........................ 125

  فصل چهارم: محاسبه و برآورد قیمت با نرم افزار           ........................ 169

   فصل پنجم: کسب اطالعات فنی                                      ........................ 205

منابع                                                                            ......................... 238



مقدمه

و  اجتماعی  و  فردی  نیازهای  تحقق  آموزشی جهت  برنامه درسی، وجود محتوای  اجرای  الزامات  از 
اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات نظام آموزشی که حول محور سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش انجام شد چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از 
جمله به نقش معلم از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده یادگیری و نقش دانش آموز 
درسی  کتاب  از  محتوا  نقش  و  مشارکت پذیر  و  تربیت جو  فعال،  فراگیرنده  به  منفعل  یادگیرنده  از 
یادگیری  برد. بسته  نام  یادگیری )آموزشی(  برنامه محوری و بسته  به  تنها رسانه آموزشی  به عنوان 
کتاب  هنرجو،  دانش آموز/  کتاب همراه  دانش آموز،  کتاب درسی  از جمله  متنوعی  رسانه های  شامل 
راهنمای تدریس معلم/ هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی، فیلم آموزشی و پوستر و .... می باشد که با هم 
در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنماي هنرآموز جهت ایفاي نقش تسهیل گري، 
انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي و تدوین شده است. 
مواد  و  ابزارها  تجهیزات،  همراه  به  به جلسه  و جلسه  کلی  تدریس  روش  رسانه سعی شده  این  در 
مصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و محیطي آورده شود. همچنین 
نمونه طرح درس، تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت و مدیریت کارگاه و کالس در 
هنرستان، راهنمایی و پاسخ فعالیت هاي یادگیري و تمرین ها، بیان شاخص های اصلی جهت ارزشیابی 
شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان و روش سنجش 
مطالعاتی،  منابع  ارگونومی،  و  بهداشت  ایمنی،  غیرفني،  شایستگي هاي  آموزشي  نکات  نمره دهی،  و 
نکات مهم در فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیري، بودجه بندي زماني و صالحیت هاي حرفه اي و 

تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صدر در راستای تحقق اهداف بسته آموزشی که با 

کوشش و تالش مؤلفین گران قدر تدوین و تألیف شده موفق باشید.
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