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سخني با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، 
ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي 
قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي 
ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در 
کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي بطور 
استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته 

تحصیلي   حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته است:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي طراحي و ساخت مبلمان اداري
2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه

3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي 
و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد 
برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف 

کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این درس، چهارمین  درس شاستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژه رشته صنایع چوب و 
مبلمان در پایة 11 تألیف شده است. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت آینده شغلي و 
حرفه اي شما بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده 

شده دراین کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي طراحي و ساخت مبلمان اداري شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یك 
یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله کاري تشکیل شده است. شما 
هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایید. 
هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي 
در هر پودمان حداقل 12 مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي پس ارزشیابي اول، فرصت 
جبران و ارزشیابي مجدد تا آخر سال تحصیلي وجود دارد.کارنامه شما در این درس شامل 5 پودمان 



و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگي براي هر پودمان خواهد بود و اگر دریکي از 
پودمان ها نمره قبولي را کسب نکردید، تنها در همان پودمان الزم است مورد ارزشیابي  
قرار گیرید و پودمان هایي  قبول شده  در مرحله اول ارزشیابي مورد تایید و الزم به 
ارزشیابي مجدد نمي باشد. همچنین این درس داراي ضریب 8 بوده و در معدل کل شما 

بسیار تاثیرگذار می باشد.
همچنین عالوه بر کتاب درسي شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشي که 
براي شما طراحي و تالیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب 
همراه هنرجو مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده 
نمایید. کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته 
باشید. سایر اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که 
با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن 

مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، 
العمر و  اخالق حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام 
فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و 
بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را 
در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي 

یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي 
هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است، در انجام کارها 

جدي بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي 
مؤثري در جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت 

مؤثري شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.
 دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



سخني با هنرآموزان گرامی

ملي  درسي  برنامه  و  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  اهداف  تحقق  راستاي  در 
جمهوري اسالمي ایران و نیازهاي متغیر دنیاي کار و مشاغل، برنامه  درسي رشته صنایع 
چوب و مبلمان طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز تالیف گردید. کتاب حاضر از 
مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد که براي سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است این 
کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یك یا چند واحد یادگیري تشکیل شده است. 
همچنین ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي باشد که در پایان هر 
پودمان شیوه ارزشیابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر پودمان یك 
نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 
12 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد که شامل ارزشیابي پایاني در 
هر پودمان و ارزشیابي مستمر براي هریك از پودمان ها است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب 
طراحي فعالیت هاي یادگیري ساخت  یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله 
از بسته  این کتاب جزئي  مدیریت منابع، اخالق حرفه اي و مباحث زیست محیطي است. 
آموزشي تدارك دیده شده براي هنرجویان است که الزم است از سایر اجزاء بستة آموزشي 
مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشي در فرایند یادگیري استفاده شود. کتاب 
همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار مي گیرد. 
شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش های تدریس کتاب، شیوه 
بودجه بندی  کتاب،  محتوای  یادگیری  در  رایج  مشکالت  شایستگی،  بر  مبتنی  ارزشیابی 
زمانی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و 
پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.
الزم به یادآوري است،کارنامه صادر شده در سال تحصیلي قبل بر اساس نمره 5 پودمان بوده 
است.ودر هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابي پودمان ها و شایستگي ها، باید به استاندارد 
اموزشي  ریزي  برنامه  و  پژوهش  سازمان  توسط  شده  منتشر  تحصیلي  پیشرفت  ارزشیابي 
مراجعه گردد. رعایت ایمني و بهداشت، شایستگي هاي غیر فني و مراحل کلیدي بر اساس 
استاندارد از ملزومات کسب شایستگي مي باشند. همچنین براي هنرجویان تبیین شود که 

این درس با ضریب 8 در معدل کل محاسبه مي شود و داراي تاثیر زیادي است.



کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:
پودمان اول: با عنوان »طراحي و ساخت جاکتابي و قفسة اداري« که ابتدا جاکتابي 
و قفسة اداري طراحي شده و نقشه هاي مورد نیاز با نرم افزار اتوکد توسط هنرجویان 
پرداخته  این محصوالت  مونتاژ  و  مراحل ساخت  توضیح  به  و سپس  ترسیم مي شود 

مي شود.
پودمان دوم: عنوان » طراحي و ساخت فایل چند کشو اداري) 2 کشو و 3 کشو(« 
دارد، که در آن طراحي و نقشه کشي فابل هاي 2 کشو و 3 کشوي اداري انجام شده و 

به روش ساخت آنها پرداخته مي شود.
پودمان سوم: داراي عنوان »طراحي و ساخت میز کارشناسي و کنفرانس« است. در 
این پودمان ابتدا روش طراحي میز کارشناسي و کنفرانس آموزش داده شده و  پس از 
ترسیم نقشه ها توسط هنرجویان با نرم افزار اتوکد و در ادامه چگونگي ترسیم نقشه هاي 

مورد نیاز توضیح داده شده و ساخته مي شود.
پودمان چهارم: » طراحي و ساخت پیشخوان)کانتر(« نام دارد. ابتدا روش طراحي و 
نقشه کشي پیشخوان یا کانتر شرح داده مي شود و سپس روش ساخت آن توضیح داده 

مي شود.
آن  در  که  افزار«مي باشد  نرم  با  اداري  فضاي  »چیدمان  عنوان  با  پنجم:  پودمان 
آشنا  مختلف  افزارهاي  نرم  از  استفاده  با  اداري  فضاي  چیدمان  روش  با  هنرجویان 

مي شوند و چند نوع چیدمان با نرم افزار را اجرا مي کنند.
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي 

این درس محقق گردد.



مقدمه



.

پودمان 1

ساخت جاکتابی و قفسه اداری

 در پایة دهم با طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه و مبلمان کودك و نوجوان و در کتاب اول 
پایة یازدهم با طراحی و ساخت مبلمان خواب آشنا شده و ضمن کار با نرم افزار و انواع ابزار و 
ماشین آالت در ساخت مبلمان خواب مهارت پیدا کردید. در این کتاب با طراحی و ساخت انواع 
مبلمان اداری آشنا شده و به توضیح و تشریح اصول و مراحل ساخت تعدادی از پروژه های مربوط 
به مبلمان اداری )قفسه، فایل، میز مدیریت، میز کنفرانس، پارتیشن و...(که تولید انبوه آن ها با 
بعضی از ماشین آالت پیشرفته صنعتی در کارخانجات و ساخت کارگاهی آنها با ماشین آالت موجود 

در هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای امکان پذیر است، پرداخته می شود.
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واحد یادگیری 1

 شایستگی طراحی و ساخت جاکتابی و قفسه اداری

آیا تا به حال پی برده اید؟

 چند نوع مبلمان اداری وجود دارد؟
 بهترین مواد اولیه برای ساخت قفسه و جا کتابی دارای چه ویژگي هایی است؟

 نوع مبلمان اداری چگونه تعیین مي شود؟
 برای ساخت جا کتابی و قفسه اداری، تخته خرده چوب بهتر است یا ام دی اف؟

 از چه اتصاالتی برای ساخت قفسه و جا کتابی مي توان استفاده کرد؟
 قفسه و جا کتابی را از چوب ماسیو نیز مي توان ساخت؟

استاندارد عملکرد:استاندارد عملکرد:

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که از صفحات فشرده چوبی به عنوان مواد اولیه 
برای ساخت جا کتابی و قفسه مبلمان اداری، با توجه به طرح و نقشه آماده سازی نموده و استفاده کنند. 
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ساخت جاکتابی و قفسه اداری

مبلمان اداری    

مقدمه:
مبلمان اداری از نوع بسیار پر کاربرد مبلمان است، زیرا تعداد بی شماری از نیروی کار انسانی در کشور در 
بخش های اداری سازمان ها و ادارات دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند. با توجه به اینکه کارکنان اداری 
ساعات قابل توجهی از وقت خود را در این فضاها سپری می کنند از این رو طراحی و ساخت این گونه مبلمان 
باید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی انجام شود. درحال حاضر کارخانجاتی در کشور مبلمان اداری 
این خصوص رخ  زیادی در  پیشرفت های  نیز  نظر طراحی  از  و  دنیا می سازند  تجهیزات  پیشرفته ترین  با  را 
داده است. از آنجایی که در طراحی مبلمان اداری از نرم افزارهای تخصصی، و صفحات فشرده چوبی، و نیز از 
ماشین آالت پیشرفته در خط تولید بهره گرفته مي شود، بنابراین سرعت و کیفیت تولید در این گونه مبلمان 

بسیار زیاد خواهد بود. 
پزشکان،  مطب  بیمارستان،  درمانگاه،  رستوران ها،  مانند  و خصوصی  عمومی  محیط های  در  اداری  مبلمان 
فرودگاه، ترمینال، مدرسه، ادارات دولتی و خصوصی، دفاتر کار و... دیده مي شود. انواع صندلی های انتظار، 
فرودگاهی،  صندلی  انتظار،  مبل  کارمندان،  پاسخگویی  کانتر های  میز  مدیریتی،  میز  کارمندی،  میزهای 
صندلی  مدارس،  نیمکت  آزمایشگاه،  کمد  اداری،  فایل های  چوبی،  و  فلزی  کمد های  بایگانی،  قفسه های 

دانشجویان، صندلی کنفرانسی سالن های عمومی و خصوصی و... گروه دیگری از مبلمان اداری هستند.
مبلمان اداری مجموعه ای از تجهیزات وملزومات محیط کار است ولی این موضوع باعث نمی شود که نتوانیم 
مثاًل از یك نیم ست مبل اداری در خانه استفاده کنیم. در واقع با نگاهی به محیط اطراف خودتان می توانید 
نمونه هایی از مبلمان اداری را در منزل بیابید. میز تحریر، میز مطالعه، کتابخانه، برخی از انواع کمد و فایل، 

صندلی اپن، صندلی کامپیوتر، میز کامپیوتر و... از انواع خانگی و مرسوم مبلمان اداری هستند. )شکل1(

                    

 شکل1
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تجهیزات اداری    

انجام  برای  با پست سازماني،  متناسب  اجرایی  کارکنان دستگاه های  که  است  ملزوماتی  و  وسایل  مجموعه 
وظایف و مأموریت هایشان در راستای تحقق اهداف سازمانی نیاز دارند. 

این فضاهای اداری با توجه به نوع کاربردشان، مبلمان اداری خاصی نیاز دارند که به طور خالصه به توضیح 
آنها می پردازیم.

 اتاق ریاست
یکی از مهم ترین فضاها در یك اداره، اتاق ریاست است که باید از دسترسی مستقیم دور بوده و تا حد امکان 
بهترین فضا به آن تعلق گیرد. مبلمان آن باید کاماًل رسمی بوده و در آنجا بیشتر از مبلمان کالسیك ومدرن 

استفاده می شود.)شکل2(

صندلی ریاست باید ساده اما بلند و پر ابهت باشد. آیا مي دانید چرا؟
پرسش

 شکل2
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ساخت جاکتابی و قفسه اداری

 اتاق کارمند 

با توجه به اینکه بیشترین فعالیت و مراجعات در اتاق کارمند صورت می گیرد باید طوری طراحی شود که 
کارمند از آزادی نسبی بر خوردار بوده وفعالیت او برای دیگر کارمندان مزاحمت ایجاد نکند. این طراحی با توجه 
به نوع کار و فعالیت در هر اداره ای متفاوت است و مبلمان به کار رفته نیز بر اساس نوع فعالیت انتخاب شود. 

)شکل های3و4(

                                                                                                                           

محل انتظار )البی(

و  رجوع  ارباب  آسایش  برای  بمانند.  منتظر  مدتی  باید  ادارات  به  مراجعین  که  مي افتد  اتفاق  اوقات  بعضی 
جلوگیری از اخالل در کار کارمندان، مکانی برای آنها در نظر گرفته می شود که به آن البی یا سالن انتظار 

مي گویند. این مکان نیز باید دارای مبلمانی مخصوص باشد. )شکل5( 

 شکل4 شکل3

 شکل5

  دو نوع فضای اداری کارمندان
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 اتاق کنفرانس)سالن جلسات(

یکی از فضاهای مهم و تأثیرگذار در هر اداره یا شرکت، اتاق کنفرانس یا جلسات است که درآن بیشتر از 
میز هایی با شکل های مختلف هندسی با اندازه های متفاوت استفاده می شود. )شکل6(

                                                                  

1- عنوان پروژه:    

 شکل6

ابتدا باید به شناسایی قفسه های مختلف پرداخت، تا آگاهی الزم برای ساخت وجود داشته باشد.
به نمودار صفحۀ بعد توجه کنید. چه برداشتی از آن دارید؟ )شکل های7و8(

آیا نمونه های دیگری را در ادارات و مکان های آموزشی و... دیده اید؟ 

فعالیت 
کارگاهی

ساخت جاکتابی و قفسه اداری
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ساخت جاکتابی و قفسه اداری

1ـ1ـ قفسه های بی در     
این قفسه ها، بسته به نوع کاربرد در ابعاد و اندازه های مختلفی ساخته شده و نیازی به در ندارند. کتاب و 

اسناد موجود در طبقات این قفسه، از بیرون دیده مي شوند. )شکل9(

2ـ1ـ قفسه هایی که درقسمت پایین درکمدی دارند
بعضی از اسناد و مدارك نباید در معرض دید باشند، بنا بر این آنها را در قفسه هایی مي گذارند که در قسمت 

پایین دارای در هستند. )شکل10(

3ـ1ـ قفسه های در شیشه ای
وقتی کتاب ها و مدارك باید به دور از گرد و غبار باشند، آنها را در قفسه هایی مي گذارند که دارای درهای 

شیشه ای هستند. این درها به چند روش روی بدنه نصب شده و حرکت مي کنند. )شکل11(

 شکل8 شکل7

سه های اداری
انواع جا کتابی و قف

بدون در

با در کمدی

با در شیشه ای

با در قدی

قفسه کوتاه

قفسه فانتزی

بایگانی
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                             دِر شیشه ای با قاب                                 دِر شیشه ای با لوال

به نظر شما چرا قسمت پایین این قفسه ها کمتر شیشه خور هستند؟

4ـ1ـ قفسه های تمام در
قفسه هایی که اغلب به عنوان بایگانی مورد استفاده قرار مي گیرند، قفسه های تمام در و بدون شیشه هستند.)شکل12(

ـ  1  ـ قفسه های کوتاه  5
این قفسه ها معموالً با توجه به نوع کار در کنار میز کارشناس یا ریاست قرار گرفته، و اغلب، مدارك و اسناد 

روزمره در آن نگهداری می شود.)شکل13(

 شکل10    شکل11

 شکل13 شکل 12

 شکل9

پرسش
عملی
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ساخت جاکتابی و قفسه اداری

6ـ1ـ قفسه فانتزی 
این قفسه ها عالوه  بر زیبایی و جادار بودن، جلوۀ خوبی به دکوراسیون محیط اداری مي دهند.) شکل های 14و15(

                        

7ـ1ـ قفسه های بایگانی 
هر اداره ای با توجه به وسعت و مقدار فعالیت صورت گرفته در آن دارای یك واحد بایگانی است که در آنجا 

پرونده ها را نگهداری می کنند.
جنس قفسه های اداری معموالً از صفحات چوبی و گاهی فلزی است و در صورتی که الزم باشد کف محل 

استقرار قفسه ها  شست وشو شود، برای قفسه ها از پایه های مخصوص استفاده می کنند.)شکل های16و17(

 
                            

از اینترنت انواع قفسه های بایگانی پیشرفتۀ ادارات مختلف را جست وجو کنید.

رنگ مواد اولیة به کار رفته در ساخت این قفسه به تناسب محل کار انتخاب مي شود.

 شکل 14

 شکل 16

 شکل15

 شکل 17

تحقیق 
کنید
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2ـ تعریف پروژه:    
 

جا کتابی و قفسه در محیط های اداری بسیار پرکاربرد بوده و این امکان را فراهم می سازد تا کارکنان بتوانند 
پرونده ها و اسناد خود را دسته بندی کرده و مرتب کنند تا در صورت لزوم دسترسی به آنها آسان باشد. در 
این واحد یادگیری مراحل ساخت و مونتاژ جا کتابی و قفسة اداری توضیح داده شده که پس از نقشه کشی و 

طراحی و تهیة قطعات و با استفاده از اتصال الیت و پیچ، مونتاژ شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

3ـ هدف توانمندسازی )مهارت های یادگیری(   
دوبل،  الیت،  اتصال های  با  جا کتابی  مونتاژ  و  ساخت  طراحی،  شایستگی  مهارت  کسب  پروژه:  اصلی  هدف 

بیسکویتی و یا پیچ های ام دی اف
سایر اهداف: کاربرد کلیه مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت جا کتابی  آموزش سوراخ کاری محل 

الیت ـ آموزش نصب پشت بند ـ آموزش ساخت و نصب طبقة ثابت یا متحرك با الیت، و....

4ـ نکات ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی   

پوشیدن لباس کار، استفاده از عینک ،گوشی ایمنی ، استفاده از لوازم کمکی درهنگام کار با ماشین آالت ، 
نظافت وتمیزکردن محیط کار،  جمع آوری وتحویل ابزارهای مورد استفاده به انبار، بسیارضروری است.

توجهات زیست محیطي:   استفاده از مکنده ها برای خروج گرد و غبار و ذرات به خارج از محیط کارگاه 
نگرش: دقت و سرعت در ساخت پروژۀ با کیفیت

5   ـ شایستگی های غیرفنی   

شایستگی های غیر فنی

در انجام کارگروهی مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه اي

همیشه درحال یادگرفتن باشید.یادگیری مادام العمر

درانجام فعالیت کارگاهی خالق وکارآفرین باشید.نوآوری و کارآفریني

از مواد اولیه استفادۀ بهینه نموده و صرفه جویی کنید.مدیریت منابع

ارتباطات، سایر شایستگي های غیر فني و  اطالعات  فناوری  دیگران،  آموزش  کارگروهي،  به  می توان 
تفکر سیستمي و تفکر خالق اشاره نمود.

ایمنی



21

ساخت جاکتابی و قفسه اداری

6   ـ نقشه ایزومتریک   

 شکل 18



22

7ـ نقشۀ سه نما   
 

 شکل 19
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ساخت جاکتابی و قفسه اداری

8  ـ نقشۀ انفجاری    

                                                                          
 

                                                                             

                                                         

 شکل 20
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9ـ نقشۀ برش و دیتیل   

 شکل 21
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ساخت جاکتابی و قفسه اداری

10ـ جدول لیست برش   

جاکتابی یا قفسه اداري لیست برش :1 جدول

ف
ردی

 

 نام قطعه
کد 
 قطعه

 تعداد رنگ جنس
 مساحت به میلیمترابعاد قطعات 

 مترمربع
 سمت و متراژ نوارکاري

 متراژ طول عرض طول عرض ضخامت
 3,6 1 0 1,41 1776 398 16 2 سفید MDF 1 بدنه (دیواره جانبی) 1
 1,7 1 2 0,36 896 398 16 1 سفید MDF 3 سقف 2
 0,9 1 0 0,35 868 398 16 1 سفید MDF 2 کف 3
 0,9 1 0 0,33 868 378 16 1 سفید MDF 4 طبقه ثابت 4
 1,7 1 0 0,62 867 358 16 2 سفید MDF 5 متحرك طبقه 5
 4,7 2 2 0,63 740 426 16 2 کاین MDF 6 توکار -در 6
 2,6 1 0 0,18 868 68 16 3 کاین MDF 7 عرضی+ پاسنگقید  7
 0,9 1 0 0,09 868 98 16 1 کاین MDF 8 قید پیشانی 8
 0,0 0 0 1,51 1706 884 3 1 سفید MDF 9 بصورت شیاري -بندپشت  9

جمع 
 کل 

 4,35 درصد دورریز (متر مربع) 10میلیمتري +  16مساحت کل صفحات 
 1,66 درصد دورریز (متر مربع) 10میلیمتري +  3مساحت کل صفحات 

 16,9 متراژ کل نوارکاري (متر طول)
 

 .ورق هستند و ضخامت نوار از آنها کم شده استابعاد داده شده، ابعاد نهایی برش 
 میل در نظر گرفته شده است. 4ها باد خور در
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11ـ نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در صفحه 

شکل 22 الف- نقشۀ کات مستر زمانی که همه صفحات 16 میلی متر را یکرنگ انتخاب کردیم

شکل22 ب- نقشۀ کات مستر ورق سفید رنگ 16 میلی متر

شکل22 پ- نقشه کات مستر ورق 16 میلی متر
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ساخت جاکتابی و قفسه اداری

12ـ جدول یراق آالت    

کاربردمحل نصبتعدادعنوان یراق آالت ردیف

وضعیت 
قرارگیری

یه
اول

اژ 
ونت

م
اق

 یر
سه

کی

ن 
ارت

ک
ول

حص
م

■اتصال بدنه ها در مونتاژبدنه ها ـ سقف ـ کف و طبقه ثابت20الیت کامل 1

■بستن دردر پایین1قفل فایل2

■اتصال درهادر پایین4لوالی پمپي3

■باز و بسته کردن درهادر پایین2دستگیره 4

■طبقه متحركبدنه ها8پین طبقه 5

13ـ جدول لیست مواد، ابزار و ماشین آالت   

جدول 2 - یراق آالت جاکتابی و قفسه اداری

جدول 3 - مواد، ابزار و ماشین آالت جاکتابی و قفسه اداری
 جدول ليست مواد ، ابزار و ماشين آالت  -31

 مواد ،ابزار وماشين آالت جاكتابي وقفسه اداري -3جدول                                           
 مواد مصرفي ردیف

 ماشين آالت برقي -ابزار دستي ابزار هاي دستي
 واحد مقدار عنوان 

1 

MDF  ميليمتر  11روكش مالمينه 

  

 مترمربع 6331
  متر نواري فلزي

 

 دریل برقي

 

 دور كن

 
2 MDF  سوراخ زن دریل شارژي گونيا فلزي مترمربع 1311 ميليمتر 3سفيد 
 لبه چسبان صاف دریل پایه دار پيچ گوشتي متر 11 ميليمتر 2نوار لبه  3
 اليت زن فارسي بر چکش الستيکي عدد 22 پيچ اليت كامل 6
   مته هاي مخصوص اليت عدد 12 پين چوبي  5
   )براي سوراخ طبقات( 5مته  عدد 1 قفل  1
   )براي جاي قفل( 25مته  عدد 8 خار طبقه 7
   ()براي لوال ي پمپي 35مته  عدد 6 پمپي ) آرام بند(لوال  8
    عدد 2 دستگيره دو پيچ 9
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14ـ نقشه فنی قطعات    

                                               

 شکل 23
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ساخت جاکتابی و قفسه اداری

 شکل 23 الف



30

 شکل 23 ب
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ساخت جاکتابی و قفسه اداری

   SkethUp 15ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار

1ـ ابتدا برنامه sketchup را باز کنید.

بعد از اجرای برنامه اولین مرحله، تنظیم کردن واحد یا یکای اندازه گیری است که پایه بر روی دسی مال و 
سانتی متر یا میلی متر باشد تا نقشه کشی به وسیلة واحد انتخاب شده آغاز گردد.

2ـ برای اضافه کردن نوار ابزار کاربردی درطراحی روی گزینه view روی نوار ابزار باالی صفحه کلیك کنید.
)شکل24(

3ـ روی گزینه Tool bars کلیك کرده و بعد از باز شدن پنجره جانبی روی گزینه Standard کلیك کنید. 
)شکل های25و26(

                                 
 شکل 25 شکل 24

 شکل 26
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4ـ بعد از نمایش نوار ابزار، آن را به گوشة صفحه هدایت کنید. ) شکل های27و28(

                          

 Large toolset کلیك کرده و بعد از باز شدن پنجرۀ جانبی، روی گزینه Toolbars 5ـ مجدداً روی گزینه
کلیك کنید. )شکل های29و30(

6ـ بعد از نمایش نوار ابزار، آن را به گوشه صفحه هدایت کنید. 

                      

7ـ برای تنظیمات واحد اندازه گیری باید از نوار ابزار باالی صفحه روی گزینه modelinf کلیك نموده و بعد 
از باز شدن پنجره به سمت چپ نوار قسمت پایین روی گزینه unite کلیك مي کنیم و در قسمت باالی پنجره 

روی format واحد اندازه گیری را نسبت به  طراحی مورد نظر تغییر دهید. )شکل های33،32،31(

               

 شکل 27

 شکل 29

 شکل 33 شکل 32 شکل 31

 شکل 28

 شکل 30
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ساخت جاکتابی و قفسه اداری

8ـ برای کم کردن رقم اعشار )صفرهای بعد از ممیز( در قسمت پایین نوار کلیك کرده و دقت اندازه های بعد 
از اعشار را انتخاب کنید. )شکل34( 

9ـ برای شروع طراحی 3D کتابخانه اداری ابتدا از ابزار Rectangle در نوار ابزار سمت چپ پایین کلیك 
کنید. )شکل35( 

                                         شکل34                                                                                    شکل35

10ـ سپس روی صفحه طراحی با ماوس کلیك/ چپ را زده و خطوط را ترسیم و ابعاد مستطیل را از روی 
کیبورد خود تایپ کنید. به عنوان مثال 16 و400 را تایپ کرده و دکمه Enter را بزنید. )شکل های36و37(

 

                                                                                                    

                   

 شکل 36

 شکل 37
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11ـ برای حجم دادن بعد از انتخاب ابزار push / pull از نوار ابزار سمت چپ روی مستطیل کلیك کرده، به 
سمت باال بکشید و اندازۀ قطعه را در قسمت پایین سمت چپ صفحه distance را تایپ کنید. به عنوان مثال 

عدد 1790 را انتخاب و دکمه Enter را بزنید. )شکل های38، 39و40(

                    
                                  شکل38                                                                                              شکل39

12ـ برای یك پارچه کردن قطعه مورد نظر ابتدا قطعه را انتخاب کرده سپس روی قطعه انتخاب شده کلیك 
راست کرده و گزینه )makegroup( را کلیك کنید. )شکل های41و42(

                        
                            شکل40                                                                                         شکل41

13ـ برای کپی کردن قطعة فوق، به تعداد مختلف ابتدا کل قطعه را انتخاب کنید. )شکل43(
14ـ سپس گزینه move از نوار ابزار  را  کلیك کنید. )شکل44(

                     شکل42                                                   شکل43                                                  شکل44
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ساخت جاکتابی و قفسه اداری

15ـ روی قطعة مورد نظر کلیك کرده و با زدن کلید ctrl و روی کیبورد، قطعه را به طرفین بکشید و فاصلة 
بین قطعه را در نوار پایین تایپ کنید و کلید Enter را بزنید.  )شکل45(

16ـ سپس شیار پشت کار را برای قرار گرفتن فیبر 3 میلی متر ایجاد کنید. )شکل های46و47(

                   شکل45                  شکل46                                            شکل47

17ـ بعد از اتمام بدنه های عمودی، شروع به کشیدن بدنه های افقی کنید. )شکل48(
18ـ بدنه های هم اندازه را با ابزار move+ctrl کپی کنید. )شکل های49و50(

  شکل48                                          شکل49                                                    شکل50  
   

19ـ برای رسم پشت بند با ابزار Rectangle مستطیل بکشید و با ابزار push / pull به مستطیل فوق حجم داده و 
ابعاد آن را تایپ کنید و Enter را بزنید. )شکل51(

شکل51                                                                                            شکل52 
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20ـ برای جاي گذاری قطعات از روی نوار ابزار گزینه move را انتخاب کرده و با ماوس قطعه مورد نظر را 
گرفته و به سمت بدنه های کار هدایت کنید. )شکل های52 و53 و54(

21ـ برای جاي گذاری طبقات وسط کار از نوار ابزار گزینة Line را انتخاب کنید. )شکل55(

                 شکل55
22ـ فاصلة بین طبقات را ابتدا از پایین کار کلیك کرده و برای تعیین فاصله خط ترسیمی عدد مورد نظر را 

تایپ کنید و کلید Enter را بزنید. )شکل56(

      شکل56

 شکل53                                                                              شکل54
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ساخت جاکتابی و قفسه اداری

23 ـ خط افقی را از انتهای خط ترسیمی به عرض کار ادامه داده و طبقه فوق را با ابزار move به قسمت مورد 
نظر هدایت کنید . )شکل های57 و58(

24ـ قسمت باالیی کار)سقف( را هدایت کنید. )شکل59(
25ـ برای اندازه گیری و یا تعیین فاصله دهنده کار از نوار ابزار گزینه Dimension را انتخاب کنید. )شکل60 (

    

26ـ ابتدا و انتهای قسمت مورد نظر را انتخاب کرده و به طرفین بکشید. )شکل61 و62(

شکل61                                                                              شکل62

شکل59                                                                                      شکل60 

 شکل57                                                                                      شکل58
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27ـ به تعداد طبقات تقسیم کنید و با ابزار Line فاصله را مشخص نموده، طبقه فوق را روی نقطه به دست 
آورده تایپ کنید. )شکل های63 و64(

28ـ به همان صورت طبقه پایین کمد را ترسیم کنید. )شکل های65 و66(

     

29ـ قطعة پیشانی کار را به سمت فوقانی کمد هدایت کنید. )شکل67(

                               
شکل67

شکل65                                                                                    شکل66     

 شکل63                                                                                     شکل64
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ساخت جاکتابی و قفسه اداری

30ـ تیرك زیر طبقه را انتخاب نموده و در زیر طبقه وسط قرار دهید. )شکل 68(
31ـ سپس 3میلی متر پشت کار را در شیار رسم شده قرار دهید. )شکل 69(

32ـ با ابزار push /pull , Rectangle درب های کمد را ترسیم نموده و به قسمت پایین کمد هدایت کنید. 
)شکل70(

 Rectangle 33ـ برای ترسیم شیشه های باالی کمد ابتدا فاصلة درب های شیشه ای را تعیین کرده و با ابزار
و Push/pull ترسیم کنید. )شکل71(

ابزار گزینه paintButeuket را کلیك کرده  34ـ برای رنگ کردن و دادن Material به قطعة مورد نظر، 
سپس روی پنجره باز شده روی گزینه Translucent مجدداً کلیك کنید. )شکل 72(

شکل72                                                                                     شکل73

شکل70                                                                                     شکل71

    شکل68                                                                                شکل69
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34ـ بعد از بازشدن پنجره Translucent مدل و رنگ شیشه مورد نظر را انتخاب کنید. )شکل73(
35ـ روی قطعه کلیك کرده و رنگ را روی آن پیاده کنید. )شکل74(

36ـ شیشة کمد را با ابزار Move به روی قسمت باالیی کمد هدایت کنید. )شکل 75(
37ـ برای رنگ آمیزی کمد از نوار ابزار گزینه PaihtBucket را انتخاب کرده و بعد از باز شدن پنجره، گزینة 

Wood را انتخاب کنید. )شکل 76(
38ـ بعد از بازشدن پنجره Wood، رنگ مورد نظر را انتخاب کنید و با کلیك روی کار، سطح قطعه مورد 

نظر رنگی مي شود. )شکل77(

                          
         

شکل76                                                                                     شکل77

شکل74                                                                                  شکل75
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ساخت جاکتابی و قفسه اداری

16 - مراحل ساخت محصول   
1ـ16ـ برش کاری

طبق نقشه و با استفاده از نرم افزار کات مستر یا دیگر نرم افزارهای برش،  با استفاده ازدستگاه پانل بردورکن 
اقدام به برش قطعات نمایید.) شکل78 الف(

شکل 78 الف
2ـ16ـ نوارکاری

پس از برش کاری باید قطعات را طبق عالمتی که از قبل مشخص شده به وسیلة دستگاه لبه چسبان، نوار 
کاری کنید. )شکل های78 ب و79(

                                           شکل78 ب                           شکل79
ابزارهای  توسط  ابتدایی  مرحلة  در  و  کرده  منتقل  مونتاژ  بخش  به  را  آنها  قطعات،  تمام  نوار کردن  از  پس 

مخصوصی اقدام به تمیز کاری آنها نمایید.

آیا تا کنون به این سؤال فکر کرده اید که در کارخانه و شرکت های بزرگ تولید محصوالت چوبی، جابه جایی 
مکانیزه چگونه و با چه وسیله ای انجام مي شود؟ 

تحقیق 
کنید
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3ـ16ـ سوراخ کاری

قطعات را طبق نقشه های فنی توسط دستگاه دریل ستونی یا در صورت امکان توسط دستگاه سوراخ زن یا 
سی ان سی سوراخ کاری کنید. )شکل های80 و81(

                                                                                                         
  شکل80                                                                                             شکل81

17ـ مونتاژ محصول   

برای مونتاژ باید ابتدا با استفاده از چکش پالستیکی رول پالك های اتصال الیت را در جای سوراخ کاری شده 
کوبیده و سپس یکی از بدنه ها را روی میز کار گذاشته به ترتیب پاسنگ، کف، طبقه ثابت وسط، قید عرضی 
وسط و پیشانی را در محل خود که از قبل طراحی و سوراخ کاری شده با استفاده از اتصال الیت مونتاژ کنید. 

)شکل های82 و83( 

     شکل82                                                                                                 شکل83
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ساخت جاکتابی و قفسه اداری

برای جا زدن اتصال الیت در بدنه قطعات چرا از چکش فلزی استفاده نمي شود؟

در مرحله بعد باید بدنه دیگر جا کتابی را بر روی سمت مقابل  قرار داده و کتابخانه را مونتاژ نمود. سپس باید 
کتابخانه را روی زمین قرار داده و به جا زدن فیبر سه میلي متر )پشت بند( اقدام نمایید. )شکل های 84،85 و86 (

                                                                                                       

                                     شکل 85                                                                                        شکل 86  

پرسش

 شکل 36
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اکنون باید سقف را در جای خود قرار داده و پیچ های الیت آن را ببندید. )شکل های87 و88(

  شکل87

 شکل88
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ساخت جاکتابی و قفسه اداری

در ادامه کار باید به نصب در و قفل بر روی بدنه قفسه کتابخانه اقدام کرد. در واقع با استفاده از پیچ گوشتی 
پنوماتیکی یا دریل شارژی باید لوالهای گازر تو نشسته را به درکتابخانه و سپس به بدنه ببندید. )نصب در(

)شکل های 90،89 و91(

                     شکل 89                                                     شکل 90                                     شکل 91

                                                                                                     

ـ با دریل شارژی مي توان درها را تنظیم یا )رگالژ( 
کرد و با این کار مي توان در را به چپ یا راست )جلو 
و عقب( هدایت نمود. الزم به ذکر است هنگام نصب 
در  باالی  و  پایین  مساوی  فاصلة  باید  بدنه  روی  در 

نسبت به بدنه رعایت شود. 

پس از تنظیم در، سایز و اندازه دستگیره را کنترل 
با  سپس  می کنیم  عالمت گذاری  در  روی  و  کرده 
استفاده از مته شماره 4 یا 5 میلی متر محل دستگیره 
را سوراخ نموده و با استفاده از پیچ گوشتی پیچ های 

آن را محکم کنید.  )شکل 92(

 شکل 92
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برای نشان کردن جای پیچ دستگیره می توان از شابلون های موجود در بازار استفاده نمود.     

نمونة کامل پروژۀ اجرا شده در شکل های 93 و 94 دیده مي شود.

           

               
                        شکل 93                                                                                                  شکل 94

18ـ کنترل کیفیت و بسته بندی   

بسته بندی جا کتابی و قفسۀ اداري
را، »کنترل  تولید هر محصولی  در  استاندارد  رعایت  بازرسی  و  بررسی  به طور کلی،  تعریف کنترل کیفیت: 

کیفیت« مي گویند.

واحدهای تولیدی برای کنترل کیفیت فراورده هایشان، روش های مؤثری را در پیش گرفته اند و از این طریق، 
باید  که  تولیدی  محصول  از  مشتری  انتظار  یعنی  »کیفیت«،  می نمایند.  تضمین  را  مشتری  رضایتمندی 
خواسته هایش را برآورد و کاستی های موجود در محصول، یعنی اینکه محصول تولید شده در برآوردن هدف 

مورد نظر با شکست روبه رو شده و نارضایتی مشتری را به دنبال داشته است.

نکته
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از نکات بسیار اساسی در بحث کنترل کیفیت، آگاهی از خواسته های مشتریان از محصول تولید شده است. 
یکی از استانداردهایی که می توان در صنعت به کار برد، استانداردهای سری ایزوIso  9000( 9000 ( است 

که بر اساس اصول علمی تضمین کیفیت، در دسته های مختلفی طبقه بندی شده است.

کنترل کیفیت تخته خرده چوب و ام دی اف روکش دار: در خرید تخته خرده چوب و یا ام دی اف روکش دار 
باید به نکات زیر توجه کنید :

1ـ آب خوردگی تخته خرده چوب یا ام دی اف؛
2ـ طبله شدن روکش؛

3ـ فرورفتگی؛
4ـ هم رنگ نبودن، یا دو رنگ بودن روکش؛

5   ـ هم رنگ نبودن کاالی ارسال شده با نوع سفارش؛ 
6  ـ شکستگی لبه ها؛

7ـ تلرانس یا اختالف ضخامت داشتن قسمت های مختلف.
کنترل کیفیت سوراخ های دوبل: در کنترل کیفیت سوراخ های دوبل، باید به نکات زیر توجه کنید:

1ـ اختالف سوراخ ها، ناشی از اختالف دانسیته در قسمت های مختلف چوب است که باعث دوئیدگی مته شده 
است. هر چه ارتفاع مته کمتر باشد میزان خطا کمتر است؛

2ـ رگالژ نبودن دستگاه؛ 
3ـ خراب بودن مته؛ 

4ـ نوسانات برق.
حداکثر میزان تلرانس طبق استاندارد 414 اس تی دیSTD mm 0/2 است که اگر تلرانس میانگین فاصله ها 

بیش از mm 0/2 باشد، غیرقابل قبول است.

مثال:
اگر فاصلة سوراخ های دوبل در 15 نمونه به ترتیب زیر باشد، آیا فاصلة سوارخ ها از نظر کیفی قابل قبول است؟

شماره نمونه 1 2 3 4 5 6 7 8

mm فاصله سوراخ های دوبل 54/3 54 54/5 54/1 54/2 54/2 54/5 54

شماره نمونه 9 10 11 12 13 14 15 -

فاصله سوراخ ها 54/2 54 54/1 54 54/4 54/3 54/1 -

چون میزان تلرانس بیش از 25 درصد نیست پس فاصلة سوراخ های دوبل از نظر کیفی قابل قبول است.
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کیفیت  تعیین  برای   : کشو  ریل  کیفیت  کنترل 
در  می گیرد:  انجام  زیر  مانند  آزمایشی  ریل ها، 
کشوهای بزرگ 20kg و در کشوهای کوچك مقدار 
5kg وزنه می گذارند و کشوها را به صورت عادی 500 
این  از  که پس  در صورتی  بسته می کنند،  و  باز  بار 
تعداد دفعات، تغییر شکلی در آنها ایجاد نشد، کیفیت 

ریل های کشو، مورد قبول است.

کنترل کیفیت طبقات قفسه: باید روی طبقات، بار 
گستردۀ50kg/cm2 را توسط کیسه های شنی 20 تا 
25 کیلوگرمی به مدت 24 ساعت وارد کرد، چنانچه 
پس از این مدت، خمیدگی یا تابیدگی در محصول 

به وجود آید، آن محصول از نظرکیفی معیوب است.

کنترل کیفیت میز: برای آزمون استقرار میز، یك 
قطعة نئوپان 40×40 سانتی متری را با یکی از اضالع 
آن  روی   50kg وزنة  یك  سپس  کنید،  مماس  میز 
قرار دهید. پس از 24 ساعت، نباید حالت االکلنگی 
صفحة  کیفیت  کنترل  برای  باشد.  آمده  به وجود 
میز مرکز ثقل میز را به دست آورید و قطعة نئوپان 
30×20 سانتی متری را روی آن مرکز تنظیم کنید، 
سپس وزنة 50kg را به مدت 24 ساعت روی آن قرار 
در  تغییری  هیچ گونه  مدت،  این  از  پس  اگر  دهید. 
پایه و رویة میز ایجاد نشد به این معنی است که میز 

ساخته شده از نظر کیفی قابل قبول است.

کنترل کیفیت یراق آالت: چنانچه در یراق آالت 
 5 از  بیش  معیوب،  کاالهای  میزان  شده،  خریداری 
درصد باشد، کاالی خریداری شده به طور کلی فاقد 

باید به  کیفیت است. در یراق آالت خریداری شده، 
نکات زیر توجه کنید: 
1ـ زنگ زده نباشند؛ 

2ـ درست باز و بسته شوند؛ 
3ـ جای پیچ یا محل خزینه داشته باشند؛

4ـ کاالهای هم نوع از نظر ابعاد یکسان باشند.

کنترل کیفی نهایی: از نکات قابل توجه در ساخت 
قرار  توجه  مورد  باید  عموماً  که  چوبی،  مصنوعات 
شده  ساخته  قطعه  مشخصات  و  ابعاد  بررسی  گیرد، 
مطابق نقشة کار است. پس ابعاد و مشخصات قطعات 
هم  از  و  نمایید  کنترل  نقشه  مطابق  را  ساخته شده 
اندازه بودن طول، عرض و ضخامت قطعة ساخته شده 

اطمینان حاصل نمایید.

میز،  صندلی،  همچون  شده ای  ساخته  قطعات  در 
را  شده  ساخته  کار  دوئیدگی  باید   ... و  تخت  کمد، 

کنترل کنید. 
از  عاری  باید  شده  ساخته  قطعة  ظاهری  وضعیت 

هر گونه ساییدگی و شکستگی باشد.
در پایان کار دقت کنید بسته بندی محصوالت طبق 
آموزش در کتاب مبلمان کودك و نوجوان به درستی 
انجام گیرد؛ در تسمه کشی مراقب زخمی شدن قطعة 
برای  مناسبی  نایلون  و  کارتن  باشید؛  شده  ساخته 
بسته بندی انتخاب کنید تا قطعه را در حمل و نقل در 
مقابل آسیب های احتمالی حفظ نماید. در پایان این 
فصل، کنترل کیفیت بعضی از محصوالت چوبی بیان 

شده است.
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کنترل مرغوبیت پروژه های ساخته شدۀ چوبی یا صفحه ای:

محصوالت ساخته شدۀ چوبی درکارخانجات تولیدی پس از مونتاژ، تحویل قسمت کنترل مرغوبیت می شوند. 
این واحد مسئولیت کنترل کیفی محصول را برعهده دارد و ارائه این محصوالت به بازار فروش باید با مهر 

تأیید این واحد باشد.  

عملیات کنترل به ترتیب زیر انجام می شود:

1ـ کنترل فرم ظاهری ساخته شده: باید شکل ظاهری با نمونة ساخته شده تطبیق شود.
2ـ کنترل اندازه های کار ساخته شده: در این مرحله با توجه به نقشه های موجود، کلیة اندازه ها کنترل 

می شود.

3ـ کنترل مرغوبیت سطوح: در این مرحله کلیة سطوح کار ساخته شده را از نظر صافی سطح، نحوۀ کیفیت 
سنباده کاری و پرداخت روی سطوح رنگ شده و رنگ نشده کنترل می کنند. همچنین گوشه های کار نیز 

کنترل می شود تا تیزی آن با سنباده گرفته شده باشد و خطری ایجاد نکند.

4ـ کنترل کیفیت مواد اصلی: در این رابطه کلیة مواد به کار برده شده مانند چوب، تخته خرده چوب، تخته 
چندالیه، تخته فیبر، فرمیکا و... کنترل می شود تا معایب ظاهری، مانند گره های غیر استاندارد، پوسیدگی، 

پیچیدگی، باد کردگی )تاول(، الشه شدن الیاف و... در آن وجود نداشته باشد.

5   ـ کنترل مواد غیر چوبی: با توجه به اینکه در ساخت دکورهای چوبی ممکن است مواد دیگری مانند پیچ، 
میخ، پالستیك، فوم )مواد پلی اورتان(، چرم، پارچه، شیشه، چسب، رنگ و غیر آنها به کار رفته باشد، واحد 
کنترل مرغوبیت، کلیة مواد غیر چوبی را نیز کنترل می کند تا از کیفیت آنها و صحت دکورها مطمئن شود، 
به خصوص موادی که در سطوح خارج دکورها نقش اساسی دارند، ابتدا از نظر حفظ سالمتی افراد در هنگام 

استفاده از آنها کنترل می شود.

 برای مثال، واحد کنترل باید مطمئن شود که رنگ به کار برده شده طبق استاندارد برای استفادۀ افراد مختلف 
دکورهای  از  استفاده  هنگام  کودکان  است  زیرا ممکن  است.  قابل قبول  بزرگساالن  و  کودکان، جوانان  مثل 
مورد  نظر با آنها بازی و با دست یا دهان خود آنها را لمس کنند. چنانچه از رنگ با کیفیت مناسبی استفاده 
نشده باشد ممکن است لکه ها یا خورده های رنگ به دست کودکان بچسبد و وارد دهان آنها شود. همچنین 
باید ضخامت شیشة به کار برده شده در طبقات و تیز نبودن گوشه های آنها کنترل شود. چسب های به کار برده 
شده را نیز باید کنترل کرد تا خوب پلیمریزه شده باشد یا حاّلل در آب نباشد. چنانچه چسب مورد استفاده 
در دکورهای ساخته شده کیفیت مناسبی نداشته باشد پس از مدت کوتاهی اتصاالت از هم باز خواهند شد.
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کنترل قسمت های بازشو

1ـ جعبه های کشویی، درهای تاشو، پایه ها، چرخ ها و غلتك ها و ...
2ـ یراق درهای کشویی، کرکره ای، صفحات کشویی و بازشو و ...

کنترل اتصاالت

1ـ کنترل اتصاالت ثابت: فاق و زبانه، دم چلچله، ُکم و زبانه، دوبل و ...
2ـ کنترل اتصاالت جداشدنی: پایه و قید بدنه ها و کشوها، صفحات و پایه ها، طبقات، قاب ویترین ها، محل 

دستگیره ها که برای کیفیت مناسب تر با سی ان سی انجام می شود.

بسته بندی

پس از تأیید واحد کنترل، دکورهای ساخته شده به قسمت بسته بندی منتقل و به تناسب مراکز فروش و 
سفارشات دریافتی، بسته بندی و ارسال می شوند.

کنترل بسته بندی به لحاظ ارائه محصول با کیفیت مطلوب، تأثیر بسزایی در فروش و رضایت مشتری خواهد 
داشت.

آماده سازی کارتن بسته بندی: برای بسته بندی محصوالت از کارتن استفاده می شود. در این بخش کارتن 
بسته بندی مورد نظر نسبت به اندازۀ محصول طراحی می شود. طراحی کارتن ها معموالً به صورت یك تکه و 
دو تکه است. روش دوتکه، شبیه کارتن های قنادی است که یك جعبة زیرین دارد و قطعات داخل آن قرار 
می گیرند و یك در که سایز آن 20 میلی متر نسبت به جعبة زیرین بزرگ تر است، روی جعبه قرار می گیرد. 
اندازۀ جعبة زیرین از اندازۀ قطعات محصول، به اندازۀ 30 میلی متر از هرطرف )به علت قرار گرفتن یونولیت 

و ضربه گیر( باید بزرگ تر باشد.

جعبه های یك تکه از یك کارتن یکپارچه تشکیل شده که جعبة زیرین و دِر جعبه چسبیده به هم هستند. در 
بعضی از محصوالت، که داخل جعبة بسته بندی فضای پرت زیادی وجود دارد، یراق آالت را نیز داخل همان 
جعبه قرار می دهند؛ و در برخی موارد که یراق وجود ندارد، معموالً برای پرکردن فضاهای خالی از یونولیت 

استفاده می شود.
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بعد از قرار دادن تمام قطعات در داخل کارتن بسته بندی، دِر کارتن ها توسط چسب نواری 5 سانتی متری 
بسته می شود.

                                   شکل 95                                                                              شکل 96
در داخل جعبه بسته بندی، باید نقشة مونتاژ قرار داده شود تا مشتری یا نمایندگی مورد نظر، به راحتی بتواند 

از طریق نقشة مونتاژ، قطعات را مونتاژ کند.

چیدمان داخل جعبة بسته بندی نیز باید ابتدا با اتوکد طراحی شود، سپس طبق همان طراحی انجام شده، 
چیدمان انجام گیرد.

در پایان ساخت این پروژه، از یکی از کارخانه ها یا شرکت های تولید محصوالت صفحه ای اداری بازدید 
به عمل آورید.

فعالیت 
عملی



،
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پودمان 2
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واحد یادگیری2

 شایستگی طراحی و ساخت فایل اداری چند کشو

آیا تا به حال پی برده اید:

 فایل چند کشو چه کاربردی دارد؟
 چه عواملی در انتخاب مواد اولیه برای ساخت فایل چند کشو مؤثر است؟

 تعداد کشوهای فایل چند کشو چگونه تعیین می شود؟
 برای ساخت فایل چند کشو، تخته خرده چوب بهتر است یا ام دی اف یا چوب ماسیو؟

 از چه اتصاالتی برای ساخت فایل چند کشو میتوان استفاده کرد؟
 از چه مواد کمکی در ساخت فایل اداری چند کشو می توان استفاده نمود؟

استاندارد عملکرد:استاندارد عملکرد:

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود، با توجه به طرح و نقشه آماده شده از صفحات 
فشرده چوبی به عنوان مواد اولیه، برای ساخت فایل چند کشو استفاده کنند.



55

ساخت فایل اداری چند کشو 

شکل3شکل2

شکل6 شکل5 شکل4

شکل1

عنوان پروژه ساخت فایل اداری چند کشو    

نگهداری و بایگانی صحیح اسناد و مدارك بی شك یکی از اصلی ترین دغدغه ها در هر محیط اداری است و 
استفاده از فایل اداری مناسب موجب بهینه سازی فضا و در دسترس بودن همه مدارك می شود. فایل های 
اداری کشوهایی هستند که از مهم ترین مبلمان اداری محسوب شده و معموالً به صورت جدا و یا گاهی در زیر 
میز یا کنار میز مدیریت یا کارشناس در ابعاد کوتاه یا بلند مورد استفاده قرار می گیرند. کاربرد فایل در ادارات 
متفاوت است ولی بیشتر براي نگهداری اسناد و مدارك، لوازم تحریر و... می باشند. فایل را می توان به صورت 

دو یا چند کشو ساخت و بر اساس حجم کار اداره مورد نظر به کاربرد. )شکل هاي 1و2و3(

2ـ تعریف پروژه و کاربرد آن   
فایل ها را می توان بدون قفل یا قفل دار به صورت قفل تکی یا مرکزی ساخت. فایل ها اغلب از جنس صفحات 
مصنوعي چوبي، صفحات تمام چوب )ماسیو( ورق هاي فلزي، و گاهي براي سبکي، از جنس پالستیك ساخته 
مي شوند. ولی در بیشتر ادارات به دلیل زیبایی و کارایی بیشتر و ست کردن با دیگر دکوراسیون اداری از چوب 

و صفحات چوبی ساخته می شود. )شکل هاي 4و5 و6(
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شکل8 شکل7

شکل10- ریل از زیرشکل9- ریل سه تکه

در واقع فایل ها در ادارات باعث نظم و به وجود آمدن بایگانی موقتی در محیط اداره می شود. فایل ها را می توان 
به صورت پایه دار یا بدون پایه همراه پاسنگ ساخت. در بعضی مواقع برای راحتی حمل و نقل فایل ها زیر آنها 

چرخ نصب مي کنند. )شکل 7(
در فایل های سه کشو گاهی کشوي باال کم عمق و بیشتر برای جای لوازم التحریر و کشوي پایین معموالً 
عمیق تر و برای جای اسناد اداری و زونکن های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. کشوي دوم یا وسط معموالً 

کم عمق تر از کشوي پایین و عمیق تر از کشوي باال می باشد. 
در بعضی مواقع می توان از چند فایل در کنار هم به عنوان بایگانی استفاده کرد وحتی با چیدمان مناسب 

دکوراسیون زیبایی به اتاق داد. )شکل 8(
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در فایل های اداری استفاده از ریل های مناسب می باشد. که به توضیحات مختصری 

دربارۀ آنها پرداخته می شود.

انواع ریل مورد استفاده درکشو ها   

ریل های مورد استفاده در فایل هاي مدل های قدیمی  از چوب بود ولی در حال حاضر از انواع ریل های فلزی 
استفاده مي شود. )شکل های 9 تا 13(
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شکل11- ریل غلتکی

شکل 13- استفاده ریل غلتکی در کشوهای فلزیشکل 12- ریل بسته بندی شده

شکل 14- ریل ساچمه ای )دوتکه (

این ریل ها دارای معایبی می باشند که عبارت اند از:
1ـ این ریل ها چپ وراست دارند وهر قطعه باید سر جای خود قرار گیرد. 

2ـ معموالً حدود یك سوم تا یك چهارم از کشو در دسترس نمی باشد.          
3ـ خیلی سریع وراحت از داخل بدنه فایل خارج شده و مي افتد.

4ـ معموالً در جنس های معمولی غلتك های آن خیلی زود خراب می شود.

ریل ساچمه ای دوتکه  

این ریل ها معموالً در کشو های سبك 
استفاده می شوند. )شکل14(
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شکل 16شکل  15 

شکل19 شکل18 شکل17

ریل ساچمه ای سه تکه   
یکی از پرکاربرد ترین ریل ها ریل سه تکه ای می باشد که از دو بخش تشکیل شده که توسط ساچمه های ریز 
روی یکدیگر حرکت می کنند. این ریل ها بسیار روان و بی صدا حرکت کرده و در محیط های کاری ساکت 
 25 Kg دفاتر فنی، آزمایشگاه ها و...( پیشنهاد می گردد. میزان بار گسترده ای که هر کشو می تواند تحمل کند(

است این ریل ها نیز دارای چند مدل از لحاظ کیفیت و تکنولوژی متفاوت می باشند. )شکل های 15و 16(

ریل های ساچمه ای سه تکه را می توان در لبه کشو یا وسط و در بعضی مواقع در کف نیز مورد استفاده قرار داد. 
)شکل های 17و18و19(

تحقیق 
کنید

با مراجعه به بازار ابزار و یراق جستجو کنید چند نوع ریل سه تکه در یراق فروشی ها وجود دارد؟ آنها را 
با هم مقایسه کنید؟ 

مزایای ریل سه تکه را در مقایسه با ریل ساچمه ای دو تکه و غلتکی با دوستان خود بررسی کنید.



59

ساخت فایل اداری چند کشو 

شکل 20

شکل 22 شکل 21 - قطعات ریل کف

نمای باالی کشو ریل کف )نصب از زیر(

  ) Bottom Rail( ریل کف یا ریل از زیر باتم
این ریل ها نسبت به ریل های قبلی جدیدتر می باشند و در کف کشو ها قرار می گیرند و نسبتاً مقدار تحمل 

نیروی آن بیشتر است. )شکل های20و21 و22(

عالوه برچند مورد باال، ریل های دیگری در ساخت کشوها به تناسب کار ها )از لحاظ قیمت و کیفیت ( مورد 
استفاده قرار می گیرند.

3ـ هدف توانمندسازی )مهارت های یادگیری(  
هدف اصلی پروژه: کسب مهارت شایستگی طراحی و ساخت فایل سه کشو

سایر اهداف: کاربرد کلیه مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت فایل اداری، نحوه نصب ریل ها و نصب قفل

تحقیق 
کنید

چند نوع ریل دیگر را شناسایی کنید و مشخصات آنها را نوشته و به هنرآموز خود تحویل دهید.
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شایستگی های غیر فنی

در انجام کار گروهي مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه اي

همیشه درحال یاد گرفتن باشید.یادگیري مادام العمر

در انجام فعالیت کارگاهي خالق و کارآفرین باشید.نوآوري و کارآفریني

از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه جویي کنید.مدیریت منابع

سایر شایستگي هاي غیر 
فني

مي توان به کار گروهي، آموزش دیگران، فناوري اطالعات و ارتباطات، تفکر سیستمي، تفکر خالق 
اشاره نمود.

4ـ ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی   
ایمني: پوشیدن لباس کار، استفاده از عینك، گوشي ایمني، استفاده از لوازم کمکي هنگام کار با ماشین آالت، 
نظافت و تمیز کردن محیط کار، جمع آوري و تحویل همه ابزارها ي مورد استفاده به انبار بسیار ضروري 

مي باشد. 
توجهات زیست محیطي: استفاده از مکنده ها براي خروج گرد و غبار و ذرات به خارج از محیط کارگاه و 

جمع آوري آنها

5ـ شایستگی های غیرفنی   

6ـ نقشه ایزومتریک فایل سه کشو   

تمامی نقشه های پروژه را در منزل با نرم افزار اتوکد ترسیم و در کارگاه به هنرآموز تحویل دهید. فعالیت 
کارگاهی

شکل 23 
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ساخت فایل اداری چند کشو 

7ـ نقشه سه نما   

با نرم افزار اتوکد در منزل ترسیم شده و به هنر آموز خود تحویل دهید. فعالیت 
عملی
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8 ـ نقشه انفجاری پروژه   
نقشه انفجاری فایل سه کشو

شکل 24
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ساخت فایل اداری چند کشو 

9ـ نقشه برش و دیتیل   
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10ـ  جدول لیست برش   

متراژطولعرضطولعرضضخامت
11MDF2164486910.62011.4طوسی
22MDF1164484820.22211.4کاین
33MDF1164484540.20010.5طوسی
44MDF116864540.04000.0کاین
55MDF116554540.02010.5کاین
66MDF116664460.03221.0کاین
77MDF1161464460.07221.2کاین
88MDF1162964460.13221.5کاین
99MDF216504000.04010.8طوسی
1010MDF116503960.02010.4طوسی
1111MDF2161104000.09010.8طوسی
1212MDF1161103960.04010.4طوسی
1313MDF2161104000.09010.8طوسی
1414MDF1162703960.11010.4طوسی
1515MDF134706050.28000.0سفید
1616MDF334124000.49000.0سفید

10.9

:نکات قابل توجه در عملیات مونتاژ فایل سه کشو
ابعاد داده شده، ابعاد نهایی برش ورق هستند و ضخامت نوار از آنها کم شده است

.سقف روی بدنه ها و کف داخل بدنه ها نصب می شود
. میل  در نظر گرفته شده است4باد خور درب ها 

.  سانت در نظر گرفته شده است2فاصله کنشکاف پشت بند از لبه بدنه، 
.  سانت در نظر گرفته شده است2فاصله کنشکاف کف کشو از لبه بدنه، 

.  طرف داخل کنشکاف قرار می گیرد4کف کشو از 
. سانت باالتر از لبه پایینی درب ها است2محل نصب بدنه کشو ها، 

 میل باالتر نصب می شود5بغیر از کشوی اول که فقط 
. میل پشت در پشت کشو از داخل به داخل کار کوچکتر است26برای نصب ریل، 

.برای فایل سه کشو از ریل سه تیکه استفاده می گردد

جمع 
کل

(متر مربع) درصد دورریز 10+  میلیمتری 16مساحت کل صفحات 

سمت و متراژ نوارکاری

(دیواره جانبی)بدنه 
سقف

یف
نام قطعهرد

1.89
0.86(متر مربع) درصد دورریز 10+  میلیمتری 3مساحت کل صفحات 

(متر طول)متراژ کل نوارکاری 

بصورت شیاری- کف کشو
بصورت شیاری- پشت بند

1عقب کشو 
2بغل کشو

3بغل کشو

فایل سه کشو  (لیست برش)جدول لیست قطعات 

پاسنگ
قید پیشانی و جاقفلی 

1بغل کشو 

مساحتبه میلیمترابعاد قطعات تعداد
مترمربع

کد 
قطعه

کف

رنگجنس

3عقب کشو

1درِ توکار 
2درِ توکار 
3درِ توکار 

2عقب کشو

 جدول 1 - لیست برش
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ساخت فایل اداری چند کشو 

11ـ نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در صفحه 

شکل 28

شکل 27

شکل 26
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کاربردمحل نصبتعدادعنوان یراق آالت ردیف

وضعیت قرارگیری

یه
اول

اژ 
ونت

م

اق
یر

سه 
کی

تن
کار

ول
حص

 م

در محل اتصال دو 20الیت کامل 1
مونتاژقطعه

نصب ریلجعبه کشو و بدنه کار36پیچ 1/6 سانتی ام.دی.اف2
حرکت روان کشوکشوها3ریل غلتکی3
برای نگهداری پوشهکشو پوشه آویز2میله جلو و عقب کشو4

جهت باز وبسته کردن در کشو3دستگیره5
کشوها

بدنه فایل1قفل مرکزی6
براي حفاظت و 
نگهداري مدارك 

شخصي و مهم

12ـ جدول یراق آالت    
جدول 2 - یراق آالت فایل سه کشو

جدول 3 - مواد، ابزار و ماشین آالت فایل سه کشو

13ـ جدول لیست مواد، ابزار و ماشین آالت   
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ساخت فایل اداری چند کشو 

14ـ نقشه فنی قطعات   

نیز  تا عمق و قطر سوراخ ها  یا برش آن ترسیم شود،  باید سه نمای یک قطعه  بهتر  گاهی برای درک 
مشخص گردد.

توجه

A-A ( 1 : 10 )

C ( 1 : 2 )
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فایل سه کشو

B-B ( 1 : 3 )

B
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3208
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8375

سقف
فایل سه کشو

A-A ( 1 : 8 )

V ( 1 : 2 )

G ( 1 : 2 )

A

A
V

G
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6

97

38435

45
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8

20

16
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454

32067
12

13
8

2x

کف
فایل سه کشو

A-A ( 1 : 5 )

A

A

35
86

13

15
2x

32067

82x 16

پاسنگ
فایل سه کشو

نقشه های فنی را با اندازه گذاری کامل در نرم افزار اتوکد ترسیم و به هنرآموز خود تحویل دهید. فعالیت 
عملی

شکل 29- الف
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A-A ( 1 : 5 )
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فایل سه کشو
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شکل 29- ب
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ساخت فایل اداری چند کشو 

A-A ( 1 : 3 )
B-B ( 1 : 3 )

A
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B

B
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3,
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8
35735
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815

بغل کشو 1
فایل سه کشو

B-B ( 1 : 5 )

C ( 1 : 2 )

B

B

C

8

20 3,
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35735
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16

152x 82x

82x بغل کشو 2 و 3
فایل سه کشو

B-B ( 1 : 5 )

F ( 1 : 2 )

B

B

F

32635

52

8

20

3,
5

16

396

16

13

15
2x 8

عقب کشو 1
فایل سه کشو

C-C ( 1 : 5 )
B ( 1 : 2 )

C

C

B

32635
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16
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8

13

154x
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عقب کشو 2
فایل سه کشو

شکل 29- ج
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A-A ( 1 : 2 )

A

A

32635
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2
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2x

عقب کشو 3
فایل سه کشو

470

60
5

3

پشت بند
فایل سه کشو

40
0

412 3

کف کشو
فایل سه کشو

شکل 29- د
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ساخت فایل اداری چند کشو 

   SkethUp 15-آموزش طراحی محصول با نرم افزار
بعد از اجرای برنامه اولین مرحله تنظیم کردن واحد یا یکای اندازه گیری است که پایه باید روی دسی مال و 
سانتی متر یا میلی متر باشد تا نقشه کشی به وسیله واحد انتخاب شده را شروع و به ترتیب مراحل زیر را ادامه 

دهید.
1- براي طراحي فایل سه کشوی اداري ابتدا با استفاده  از ابزار Rectangle بدنه هاي کشو را ترسیم سپس  یك 
 push / pull مربع به ابعاد 16×510 میلي متر ترسیم کنید.  )شکل شماره 30( بعد از این مرحله  با کمك ابزار

به مربع کشیده شده نسبت به طول کار حجم دهید. )شکل شماره 31(
 

شکل31شکل30

شکل 33شکل 32

2- بدنه به دست آمده به وسیله ابزار move + ctrl در فاصلة مشخص کپي نموده و بعد از ترسیم بدنه ها شیار 
پشت کار را به وسیله ابزار line ایجاد کنید. )شکل های32 و 33(

3- به وسیله ابزار push/pull عمق شیار را ترسیم کنید. )شکل 34(
4- سپس پا سنگ پایین فایل سه کشو را ترسیم کنید و در جاي خود قرار دهید. )شکل  35(
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شکل 35شکل 34

شکل 37شکل 36

5- صفحة کف فایل را ترسیم کنید، به کمك ابزار Move یا زدن دکمه M صفحة کف فایل را به محل خود 
روي پاسنگ هدایت کنید. )شکل های 36 و 37(

6- پشت بند فایل سه کشو را ترسیم کرده و در شیار پشت کار قرار دهید. بیرون زدگي فیبر از بدنه به اندازۀ 7 
میلي متر باالتر از بدنه ها قرار داده می شود این کار به دلیل قرار گرفتن در شیار سقف فایل انجام مي شود. )شکل38( 

7- سقف فایل را ترسیم کرده و روي بدنه ها قرار دهید. )شکل39(

شکل 39شکل 38
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ساخت فایل اداری چند کشو 

شکل 41شکل 40

8- پیشاني زیر سقف فایل را ترسیم نموده و با ابزار Move در زیر سقف فایل قرار دهید. )شکل های 40 و 41(

9- بغل کشوها را ترسیم کنید. )شکل های 42 و 43(

شکل 43شکل 42

شکل 45شکل 44

10- بعد از ترسیم بغل کشو )مانند مرحله 2( ابتدا شیار 3 میلي متر را ترسیم کرده فیبر زیر کشو را طبق 
دستورالعمل Rectangle با ابعاد مورد نظر طراحی و صفحه ترسیم شده را در داخل شیار قرار دهید. )شکل  44(
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  google sketch up 11- ریل را به صورت شماتیك ترسیم کنید. )شکل های45و46( و یا از فایل آماده ریل در سایت
دانلود و استفاده کنید.

12- ریل هاي طراحي شده را در داخل فایل در فاصله 20 میلي متر زیر پیشانی جاگذاري کنید. )شکل های 46و47(

شکل 47شکل 46

شکل 49شکل 48

13- قطعه دوم ریل را روي جعبه کشو زیر لبه باالیی کار به فاصله 10 میلی متر جاگذاري کنید. )شکل48(

14- بعد از اینکه ریل ها در داخل فایل ورودي جعبه کشو جاگذاري شده به وسیله ابزار Move جعبه کشو 
را در داخل فایل داخل ریل طراحي شده قرار دهید. )شکل49( 

15- کشوی دوم و سوم را نیز به همین ترتیب ترسیم و جاگذاري کنید. )شکل های 50 تا 54(
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ساخت فایل اداری چند کشو 

شکل 51شکل 50

شکل 53شکل 52

16- درهاي کشوها را ترسیم کنید. )شکل 55(

17- بعد از احتساب 2میلي متر به عنوان  بادخور طرفین  درها را در محل خود قرار دهید. )شکل های 56 و 57(

شکل 55شکل 54
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شکل 57شکل 56

18- کل فایل را به کمك کشیدن کادر توسط موس انتخاب کنید. )شکل 58(
19- ابزار Paint Bucket را از نوار ابزار کلیك کرده و روي گزینه wood کلیك کنید. )شکل 59(

شکل 59شکل 58

شکل 61شکل 60

20- بعد از باز شدن پنجره wood یکي از material مورد نظر را انتخاب مي کنیم.)شکل 60(
21- بعد از انتخاب material  روي فایل select شده کلیك مي کنیم و کل فایل به رنگ انتخابي ما تبدیل 

مي شود. )شکل 61(
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ساخت فایل اداری چند کشو 

16- مراحل ساخت محصول   

16-1: برش کاری

در هنگام برش قطعات بزرگ حتماً از تجهیزات کمکی استفاده نموده و یا از دوست خود کمك بگیرید.

شکل 63 شکل 62 

16 -2: نوارکاری
پس از برش کاری قطعات باید به وسیله دستگاه لبه چسبان ضخامت ها را طبق عالمتی که از قبل با ماژیك  

روي آنها مشخص شده نوارکاری نمود.
در  تا  نشود  باشیم که مخزن چسب خالی  داشته  توجه  باید همیشه  لبه چسبان  با دستگاه  کار  هنگام  در 

چسباندن نوار ها دچار مشکل نشویم. 
همچنین باید درجه حرارت دستگاه که معموالً حدود 180 درجه می باشد به مقدار الزم برسد. مقدار درجه 
حرارت در زمستان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا دستگاه توان گرم کردن و چسباندن نوار را داشته باشد. 

با توجه به چیدمان قطعات  توسط نرم افزار کات مستر  و با رعایت  مسائل ایمنی و حفاظتی باید  با ماشین 
پانل بر و یا دورکن اقدام به برش قطعات فایل اداری نمود.   

برای برش قطعات کوچک حتماً از وسیله کمکی استفاده نمائید. شکل 62 و 63

فعالیت 
کارگاهی

دستگاه های مورد استفاده در کارگاه های صنایع چوب بخصوص دستگاه هایی که با برق سه فاز کار می کنند 
باید دارای تابلوی برق صنعتی باشند تا در اثر نوسانات برق دستگاه دچار مشکل نشود.

نکته



78

16-3: سوراخکاری
قطعات را طبق نقشه های فنی باید  توسط دستگاه دریل ستونی یا در صورت امکان توسط دستگاه سوراخ زن 

یا CNC سوراخکاری کرد. )شکل های 64 تا 66(

17- مونتاژ محصول   

قطعات آماده شده را باید به میز مونتاژ انتقال داد و  ابتدا شاسی ریل را با پیچ 16 میلی متری به بدنه فایل 
کشوها وصل کرد. محل جانمایی هر یك از شاسی کشوها را با توجه به عمق کشو  یا اندازه در کشوها تعیین 
کنید. مثاًل  اگر درب کشوها یك اندازه بودند باید قسمت داخلی فایل را به سه قسمت مساوی تقسیم کرد. 
ریل های غلتکی معموالً با پیچ 16 میلي  متري  به  قسمت زیرین کشو وصل می شوند و در ادامه آن شاسی 
نیز در قسمت زیرین کشوها نصب می گردد در فایل سه کشو اداری می توان  به روش زیر تقسیمات اتصال 

دادن شاسی به بدنه فایل را انجام داد:
1- ابتدا از قسمت پایین بدنه ها به اندازه 125 میلی متر در دو قسمت نقاطی را تعیین کرده و یك خط می کشیم 
قسمت زیرین شاسی کشوي سوم را روی این خط مماس کرده و با  پیچ گوشتی شارژی و پیچ 16 میلی متری 

متصل می کنیم. الزم به ذکر است که تونشسته یا رونشسته بودن درب کشوها باید رعایت گردد.
2- برای کشوی دوم باید اندازه 435 میلی متر خط کشی و شاسی کشو دوم را به بدنه فایل کشو پیچ کنیم.

3- برای کشوی اول این اندازه 560 میلی متر است.
شاسی ها باید به صورت کاماًل قرینه روی هر بدنه نصب گردند. 

برای وصل کردن درب کشو چند روش وجود دارد. دریك روش چهار قسمت کشو )دو بغل کشو به عالوه 
جلوکشو و عقب کشو( آماده می شود و درب به آن متصل می گردد. )شکل های 67 تا 69(

شکل 66 شکل 65 شکل 64
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شکل 69 شکل 68 شکل 67

روش اندازه گیری وساخت کشو با ریل های غلطکی وساچمه ای سه تکه   

چنانچه بخواهیم از ریل  غلطکی ساچمه ای )سه تکه( برای ساخت کشو استفاده کنیم باید به صورت زیر 
عمل نمائیم.

اندازه بغل کشو باید بر اساس ریل مورد نظر باشد و برای به دست آوردن جلو و عقب کشو اگر مواد مورد استفاده 
لترون یا ام دی اف 16 میلی متر باشد باید اندازه عرض قطعه کار )فایل(  را به طور دقیق اندازه گیری نمائیم و 
سپس 90 میلی متر از آن کم نموده تا طول جلو وعقب کشو به دست آید. به عنوان مثال اگر اندازه عرض قطعه 
کار 600 میلی متر باشد اندازه طول جلو وعقب کشو باید 510 میلی متر در نظر گرفته شود این 90 میلی متر 
تشکیل شده است از 32 میلی متر ضخامت بدنه قطعه کار 32 میلی متر ضخامت بغل کشو ها و 13 میلی متر 
از هرطرف باید فضا برای ریل ها در نظر گرفته شود این روش برای کشوهایی که در جداگانه نصب می شود 

)درب دوجداره( به کار می رود.

60 -})1 / 6 ×2 ( + )1 / 6 ×2 ( + )1 / 3 ×2 ({= 51

 ضخامت ام دی افضخامت ریل  ضخامت بغل کشو
بدنه فایل   

در مواقعی که ضخامت ام دی اف بدنه 16میلی متر نباشد بیشتر از اندازه داخل به داخل ابعاد کشو استفاده 
می شود ولی در هر صورت باید 26 میلی متر برای ریل دو طرف فاصله در نظر بگیریم.

این توضیحات مربوط به ساخت کشو با MDF  با ضخامت 16میلی متر است. نکته
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شکل 72- مونتاژ اولیهشکل 71- قطعات یک کشوشکل 70- قطعات یک کشو

دراین مدل فایل سه کشو بغل کشوها مسقیماً  با  پیچ الیت به درکشو وصل می شوند.  قبل از مونتاژ کشوها 
باید شیار سه میلي متري روی درو بدنه ها ایجاد گردد.

قفل مرکزی را باید درمحل شیار مربوطه که قباًل توسط CNC، اورفرز یا اره دیسکی روی آن ایجاد شده توسط 
یراقي مخصوص که در بسته خریداری شده موجود است قرار داده و نصب کرد. )شکل های 73 و74( 

پس از پایان کارهای مربوط به شاسی باید ریل ها و قفل مرکزی بدنه ها  با پیچ الیت به سقف و کف  وصل 
شده پاسنگ های عقب وجلو نیز مونتاژ  گردند. پس از این مرحله باید  پشت بند را با منگنه کوب بادي به 
قسمت بدون  PVC یا همان پشت فایل ) بعداز گونیایی کردن ( منگنه نمود. البته بهتر است به جای منگنه 

از پیچ کوتاه استفاده کنید.

درمرحله بعد قطعات کشوها که از قبل آماده شده مونتاژ می گردد. )شکل های 75 تا 77(

شکل 74 شکل 73
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قطعات آماده یک کشو  
 

مونتاژ کشو   

هنگام مونتاژ کارهایی که دارای پیچ الیت می باشند بعداز قرار گیری پیچ ها در محل خود باید توسط پیچ 
گوشتی پنوماتیکی، شارژی یا دستی آنها را محکم نمود، البته گاهی نیاز می باشد که توسط پیچ گوشتی یا 
ابزار خاصی پیچ را رگالژ نمود تا درست سر جای خود قرار گیرد. )شکل  78(                                                    

مراحل انجام پیچ الیت

شکل 77 شکل 76 شکل 75
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واحد یادگیری 3

 شایستگی طراحی و ساخت فایل دو کشو با ریل از زیر

آیا تا به حال پی برده اید:

 چه تفاوتی بین فایل دو کشو و فایل سه کشو از لحاظ کاربرد وجود دارد؟
 حداکثر ارتفاع فایل دو کشو چند باید باشد؟

 چرا برای ساخت فایل دو کشو از ریل کف یا ریل از زیر استفاده می شود؟

استاندارد عملکرد: برای ساخت فایل چند کشو، تخته خرده چوب بهتر است یا ام دی اف یا چوب ماسیو؟استاندارد عملکرد:

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که از صفحات فشرده چوبی به عنوان مواد اولیه 
برای ساخت فایل چند کشو، با توجه به طرح و نقشه آماده سازی نموده و استفاده کنند.
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پروژه  شماره 3: ساخت فایل دو کشو با ریل از زیر  

1-عنوان پروژه: ساخت فایل دو کشو 
ساخت فایل دوکشو با ریل ازکف )ریل مخفی(

2- تعریف پروژه:   
ریل از کف به ریلي گفته مي شود که قسمت های نگه دارنده درقسمت زیرکشو قرار می گیرند وتقریباً از دید 

کاربر مخفی است.
قسمت اصلی ریل یا شاسی که روی بدنه کشو پیچ شده، و 2 عدد گیره پالستیکی در زیرکشو پیچ می شوند.

شکل 79

شکل 82شکل 81

شکل 80

شکل 83
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3- هدف توانمند سازی ) مهارت های یادگیری(  

هدف اصلی پروژه: کسب مهارت شایستگی طراحی و ساخت فایل دو کشو با ریل مخفی
سایر اهداف: کاربرد کلیه مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت فایل اداری، نحوه نصب ریل  از زیر 

ساختار این ریل ها به گونه اي است که  می توانند وزن و فشار زیادی را تحمل کنند و بسته به نوع مصرف در 
ساخت کشوهای اداری، آشپزخانه ها و .... مورد استفاده  قرار می گیرند.
معیار خرید و استفاده از این ریل ها به اندازه عمق کشو بستگی دارد.

کشوهاي مختلف کاربردهاي متفاوت و زیادی درمحیط های کاري یا مسکوني دارند که الزمه ساخت آنها 
داشتن دانش استفاده از یراق های خاص کشو و چگونگی استفاده از آنها در ساخت می باشد.

4- مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی   
توجه داشته باشید که در تمامي مراحل ساخت این فایل  ازجمله برشکاري، لبه چسباني، سوراخکاري، مونتاژ 

و کار با ابزار و ماشین آالت باید نکات ایمنی و بهداشت فردی رعایت شود. 

5- شایستگی های غیر فنی    

شایستگی های غیر فنی

در انجام کار گروهي مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه اي

همیشه درحال یاد گرفتن باشید.یادگیري مادام العمر

در انجام فعالیت کارگاهي خالق و کارآفرین باشید.نوآوري و کارآفریني

از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه جویي کنید.مدیریت منابع

مي توان به کار گروهي، آموزش دیگران، فناوري اطالعات و ارتباطات، سایر شایستگي هاي غیر فني
تفکر سیستمي و تفکر خالق اشاره نمود.

تحقیق 
کنید

معیار دیگری برای دسته بندی این نوع ریل ها در بازار وجود دارد؟
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6ـ نقشه ایزومتریک   

نقشه ایزومتریک فایل دو کشو
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7ـ نقشه سه نمای فایل دو کشو   

فعالیت 
عملی

سه نمای داده شده را با نرم افزار اتوکد در منزل با رعایت اصول نقشه کشی ترسیم و به هنرآموز خود 
تحویل دهید.
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8ـ نقشه انفجاری پروژه فایل دو کشو     
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9ـ نقشه برش و دیتیل فایل دو کشو     

A-A ( 1 : 10 )

B-B ( 1 : 10 ) C ( 1 : 2 )
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تذکر 1: درنرم افزار کات مستر جهت راه پود MDF به صورت پیش فرض طول در نظر گرفته می شود.
تذکر 2: در صورت استفاده  از دستگیره طولی )قدی( باید از مقدار طول درکشوها 16میلی متر کم شود.

کد نام قطعهردیف
تعدادجنسقطعه

ابعاد قطعات به 
مساحتمیلیمتر

مترمربع

سمت و متراژ 
نوارکاری

متراژعرضطولطولعرضضخامترنگ

2164484500/40101180سفید1MDFبدنه1

2164483960/35121420سفید2MDFکف وسقف 2

4161404300/2410470سفید3MDFبغل کشو3

جلوکشوی4
1161403260/0510370سفید4MDFکوچك 

عقب کشوی 5
1161303260/0410370سفید5MDFکوچك

عقب کشوی 6
1163003400/110380سفید6MDFبزرگ

1163601920/07221260سفید7MDFدر کوچك7

1163603440/12221580سفید8MDFدر بزرگ8

135804500/26سفید9MDFپشت بند9

233423940/27سفید10MDFکف کشوها10

جمع 
کل

مساحت کل صفحات 3 میلیمتری + 10 درصد دورریز )متر مربع(
مساحت کل صفحات 16 میلیمتری + 10 درصد دورریز )متر مربع(

متراژ کل نوارکاری )متر طول(

0/58
1/6
7

10ـ جدول لیست برش      

مقدار تلرانسی که به هر طول نوار اضافه می شود چقدر است؟ پرسش

جدول 1: لیست برش فایل دو کشو
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11-نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در صفحه     
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12-جدول یراق آالت      

کاربردمحل نصبتعدادعنوان یراق آالت ردیف

وضعیت قرارگیری

یه
اول

اژ 
ونت

م

اق
یر

سه 
کی

ن 
ارت

ک
ول

حص
م

مونتاژ بدنه ها12الیت کامل 1
براي نصب بدنه کشوبه سقف 
وکف کشو و نصب بغل کشوها 

به درکشوپایینی

قسمت های مختلف کشورا به مونتاژکشوها16 پیچ 4سانتی مخصوص ام. دی.اف 2
هم اتصال می دهیم

اتصال قطعات ریل به بدنه ریل از زیر 24پیچ16میلیمتر3
کشو وگیره های آن به زیر کشو

باز وبستن کشوبدنه وزیرکشو3ریل از کف4

در پایینی وعقب 2میله جلو وعقب کشو5
نگه داری پوشه های آویزکشوپایین

زیبایی وسهولت باز وبستن در کشو2دستگیره6
کشوها

قفل کردن کشوهادست1قفل مرکزی7

جدول 2: یراق آالت فایل دو کشو
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13- جدول لیست مواد، ابزار و ماشین آالت      

جدول 3: مواد، ابزار و ماشین آالت فایل دو کشو  جدول ليست مواد ، ابزار و ماشين آالت  -31
                                           

 مواد مصرفی ردیف
 ماشین آالت برقی -ابزار دستی ابزار های دستی

 واحد مقدار عنوان 

1 

MDF  میلیمتر  11روکش مالمینه 

  

 مترمربع 1/1
  متر نواری فلزی

 

 دریل برقی

 

 دور کن

 
2 MDF  سوراخ زن دریل شارژی گونیا فلزی مترمربع .61 میلیمتر 3سفید 
 لبه چسبان صاف دریل پایه دار خزینه دستی متر 7 میلیمتر 2نوار لبه  3
 الیت زن منگنه کوب بادی پیچ گوشتی عدد 11 سانت4اف دیامپیچ  4
 پانل بر افقی میخ کوب بادی لیسه عدد 24 مترمیلی 11اف دیپیچ ام 6
    دست 3 ریل از کف 1
    عدد 2 دستگیره دو پیچ 7
    عدد 4 سانت 8پایه زیر کار  8
    دست 1 قفل مرکزی 9
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14-نقشه فنی قطعات      

فعالیت 
کالسی

نقشه های فنی را با تمام جزئیات با نرم افزار اتوکد ترسیم کنید. 
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A-A ( 1 : 5 ) Y ( 1 : 2 )
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B-B ( 1 : 3 )
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15-آموزش طراحی محصول بانرم افزار   
طراحي  فایل دو کشو نیز مشابه آنچه در مراحل طراحي فایل سه کشو گفته شد انجام مي شود. 

16-مراحل ساخت محصول   
16-1- برش کاری

تهیه نمود سپس توسط  را  آنالیز شود ونقشه کات مستر آن  تمام قطعات  باید  فایل مورد نظر  نقشه  طبق 
دستگاه پانل بر و یا دستگاه های اره گرد مجموعه ای)دور کن(  اقدام به برش قطعات مورد نظر نمائید. 

چند نکته ايمنی هنگام کار بادستگاه پانل بر 

نکته 1: توجه داشته باشید که عالوه بر استفاده از ماسک حفاظتی بايد حفاظ روی تیغه دستگاه که هم 
نقش حفاظتی و هم مکش گرد وغبار را دارد روی تیغه قرار گیرد. 

از لیز خوردن هنگام کار در محیط صیقلی)سرامیک وموزائیک( در محدوده  نکته2: جهت جلوگیری 
دستگاه از نئوپان، کف پوش پالستیکی و غیره استفاده کنید.

نکته3: چنانچه بخواهیم از تخته خرده چوب با روکش لترون برای ساخت پروژه ها استفاده کنیم عالوه 

بر ماسک وگوشی محافظ برای جلوگیری از برخورد ذرات به چشم نیاز به استفاده از عینک نیز می باشد.   

16-2-  نوار کاری
قطعات برش خورده را به قسمت دستگاه PVC انتقال داده و با توجه به نوع کار نوار الزم را برای آن آماده 
نموده و اقدام به تنظیم دستگاه نمائید. میزان حرارت، مقدار چسب، ارتفاع دهانه نوار و بقیه موارد الزم را 

کنترل کنید. در صورت درست بودن اقدام به نوار کردن قطعه کار نمائید.

شکل 84

نکته
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16-3-  سوراخکاری:
باید از قبل طبق  اینکه قطعه کار مورد نظر توسط اتصاالت جدا شدنی )الیت( ساخته می شود  باتوجه به 
نقشه های فنی با دستگاه سی ان سی، دستگاه سوراخ زن اتوماتیک و یا دریل ستونی اقدام به سوراخ کاری 

قطعات نمود. )شکل 85(

16-4-  شیار زنی:
با توجه به اینکه فایل مورد نظر دارای قفل مرکزی می باشد باید مطابق نقشه فنی توسط دستگاه سی ان سی اور 
فرز یا دستگاه اره دیسکی اقدام به شیار زنی برای قفل مرکزی و همچنین شیار فیبر نمود. )شکل های 86 و87(

17- مونتاژ محصول   
پس از پایان عملیات برش،لبه چسباني،سوراخکاری اتصال الیت و شیارزنی قفل مرکزی که محل دقیق ایجاد 
آن درنقشه فنی بطور دقیق جانمایی شده ، نوبت به مونتاژ فایل کشوها مي رسد. ابتدا ریل و قفل مرکزی را 
توسط بست های مربوطه و با پیچ 16میلی متری در محل شیار می بندیم. در این مرحله باید شاسي هاي ریل از 

زیر را به بدنه فایل وصل کرد. 
شاسی های ریل توسط 4 عدد پیچ 16 میلی متری به بدنه فایل ها وصل می شوند.

شکل 87

شکل 85

شکل 86
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شاسی ریل و یراق قفل مرکزی قبل از مونتاژ نهایی فایل )شکل های 88 الی90(

مراحل نصب ریل کف
مرحله اول: سوراخ سوم را در فاصله 37 میلی متری اجرا کنید و ریل ها را نصب کنید. )شکل91(

مرحله دوم: قفل ها را مطابق شکل در زیر باکس کشو وصل نمایید. )شکل92(

مرحله سوم: سوراخ عقب باکس را مطابق شکل اجرا نمائید. )شکل93(

شکل 88

شکل 91

شکل 93

شکل 90شکل 89

شکل 92
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مرحله چهارم: كشو را وصل كنيد و تنها در راستای ارتفاع كشو قادر به رگالژ می باشيد. )شکل های 94 تا 96(

ريل توسط 4عدد پيچ 16 ميلی متری به بدنه فايل ها وصل می شوند.
برای اندازه گيری كشو هايی كه از ريل زير)ريل باتم( معموالً دو روش وجود دارد )بادخور بغل كشو تا بدنه 

مجموعاً 10 ميلی متر است(.
1- روش اول: )عرض داخل به داخل محفظه كشو( به عنوان مثال اگر عرض كشوهای ما 600 ميلی متر باشد 
و ضخامت ام.دی.اف بدنه 16 ميلی متر باشد به صورت زير عمل می كنيم تا جلو وعقب كشو به دست آيد: 

)شکل های 97 و 98(
Wb=Win -)5×2(          )600 - )16×2( -)5×2( =558

روش دوم: )عرض پشت تا پشت يونيت كشو(
Wb=Win -42       600 - 42 =558

شکل 94

شکل 96 جشکل 96 بشکل 96 الف

شکل 98 شکل 97

شکل 95
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 اتصال سقف فایل به بدنه ها )اتصال الیت( و ریل و یراق قفل مرکزی قبل ازمونتاژ نهایی فایل در شکل های 
99 تا 101 نشان داده شده است.

    

براي مونتاژ کشوها باید در قسمت زیرین بدنه کشوها به فاصله 10میلی متر و به عمق 8 میلی متر شیاري سه 
میلي متر ایجادکرد. مونتاژکشوها باید با دستگاه دریل برقی مته خزینه سه میلی متری، پیچ گوشتی شارژی و پیچ 

4سانتي متري MDF و بارعایت کامل اصول فنی و ایمنی انجام گیرد.
    

روش های ایجاد شیار قفل مرکزی را بیان کنید؟پرسش

شکل 99

شکل 103

شکل 101

شکل 104

شکل 100
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بعد از مونتاژ کشوها باید گیره های پالستیکی را با پیچ 16 میلي متري MDF در قسمت زیر و سمت جلو 
کشوها وصل کرد. همچنین قفل مرکزي را در قید پیشاني که باالي کشوي اول و زیر سقف نصب مي شود 

مونتاژ کنید. مراحل مونتاژ کامل کشو با ریالز زیر را به ترتیب شکل های 104 تا 110 انجام دهید.

شکل 104

شکل 107

شکل 109

شکل 108

شکل 110

شکل 106 شکل 105
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درشکل111 نحوه قرارگیری میله های پوشه آویز و همچنین یراق مربوط به قفل مرکزی نشان داده شده است. 
محل استقراریراق قفل مرکزی بسته به طرح شرکت سازنده و درکشوها که تونشسته یا رونشسته هستند، متفاوت 
مي باشد. همانطور که در شکل 112 مالحظه می کنید براي صرفه جویی در مصرف مواد اولیه قسمت جلو کشو حذف و 
بغل کشوها مسقیماً  به در کشو با اتصال الیت وصل مي شوند. البته برای این کار باید قبل از نوارکاری شیار سه میلي متر 

را روی در ایجاد کرد در ضمن باید جاي 2 میله آویز 39 سانتی متري نیز درنظر گرفته شود.

18ـ کنترل کیفیت و بسته بندی   
موارد مهم در بحث کنترل کیفیت عبارتند از :

1ـ وضعیت ظاهری سازه )نداشتن خط وخش وضعیت نوارها، درها، دستگیره ها و....(
2ـ درست بودن اندازه ها 

3ـ راحتی و روان بودن یراق آالت حرکتي 
4ـ تمیز کاری نهایی

5ـ بسته بندی کار
این نکته را باید مورد توجه قراردادکه کنترل کیفیت ، مخصوص مرحله آخرکارنیست و درتمامی بخش های 

تولید مانند برشکاری، لبه چسباني، سوراخکاری، یراق کوبی، تمیزکاری و.... باید اعمال گردد.
بسته بندی: معموالً شرکت ها محصوالت خود را به دو روش کامل و  دمونتاژ بسته بندی می کنند، تا محصوالت 

ساخته شده در زمان حمل ونقل دچار آسیب نشوند. )شکل های 113 و 114(

 بسته بندی وآماده کردن فايل به منظور  ارسال به مشتري

شکل 111

شکل 113

شکل 112

شکل 114
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.

پودمان 3

ساخت میز کارشناسی
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واحد يادگیری 4 
 

شايستگی طراحی و ساخت میز کارشناسی

آیا تا به حال پی برده اید:

 میز کارشناسی چه کاربردی دارد؟
 ویژگی های مورد نیاز برای ساخت میز کارشناسی کدام اند؟

 تعداد کشوهای میز کارشناسی چگونه تعیین می شود؟
 برای ساخت میز کارشناسی، تخته خرده چوب بهتر است یا ام دی اف یا چوب ماسیو؟

 از چه اتصاالتی برای ساخت میز کارشناسی می توان استفاده کرد؟
 میز کارشناسی را به چند روش می توان ساخت؟ 

استاندارد عملکرد:

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که از صفحات فشرده چوبی به عنوان مواد اولیه 
میز کارشناسی را با توجه به طرح و نقشه آماده سازی نموده و برای ساخت استفاده کنند. 
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تعریف پروژه و کاربرد آن    

• میز کارشناسی 
یکی از ملزومات مهم یا به عبارت دیگر از مهم ترین وسایل مورد نیاز در فضای اداری میز است که به آن معنی 

و هویت می بخشد.
آیا می توان دفتر رئیس اداره یا کارشناسی را بدون میز تصور کرد؟

تاریخچه استفاده از میز و مبلمان به قرون وسطی می رسد. و در دورۀ قبل از آن شناخته شده نیست و بسیاری 
از منابع، موارد استفاده آن را توسط اشراف بیان می کنند. در مصر میزهایی بسیار قدیمی کشف شده اند از 

جنس چوب ماسیو که برای قرار دادن اشیاء مورد استفاده قرار می گرفتند نه برای نشستن.
یونانی ها و رومی های قدیم نیز از میز استفاده می کرده اند.)شکل1(

در ایران صنعت مبلمان از دیرباز با میزهای 
و مرسوم  نفیس شروع  بسیار  تحریر  کوتاه 
مبلمان  به خصوص  صفویه  دورۀ  در  و  شد 
خاتم کاری و منبت کاری شده به حد اعالی 
ترقی خود رسید به طوری که این صنعت هم 
اکنون نیز در بعضی از مبلمان  گران قیمت 
به کار می رود و شاهکا رهایی نفیس به وجود 
می آورد. نمونه آن میز منبت و خاتم کاری 
نفیس استاد کریمی  است که در نمایشگاه 
نمایش  معرض  در  بروکسل  بین المللی 
گذاشته شد. نباید از نظر دور داشت که در 
کشور ما نیز تا چندی پیش صنایع مبلمان 
اماکن مقدسه میز و جاکتابی و منبر و در 
مبلمان  و  سلطنت  تخت  مجلل،  قصرهای 

شکل 2داخل قصرها بود. )شکل2(

شکل 1
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افزایش  آرامش،  تضمین کنندۀ  اداری  میز  انتخاب 
واقع  در  است،  کار  محیط  زیبایی  و  کارکنان  کارایی 
مدنظر  باید  که  موردی  اولین  اداری  میز  انتخاب  در 
قرار گیرد آرامش و راحتی پرسنل است زیرا کارمندان 
مدت زیادی را پشت این میزها می گذرانند؛ بنابراین 
میز اداری مناسب می تواند بازده کارکنان را به میزان 

زیادی افزایش دهد.
میزهای اداری باید متناسب با شغل هر فرد انتخاب 
شود و به این موضوع دقت کرد که آیا افراد با ارباب 
رجوع در ارتباط هستند یا خیر. کسانی که با کامپیوتر 
کار می کنند باید برای کیبورد و کیس فضای مناسب 
در اختیار داشته باشند. همچنین صفحه میز باید از 
جنس مرغوب انتخاب شوند تا موس به راحتی بتواند 

روی آن حرکت کند.
مافوق  افراد  که  شوند  داده  قرار  طوری  باید  میزها 
به راحتی بتوانند عملکرد کارمندانشان را کنترل نمایند.

میزها باید دارای چند کشو باشند تا وسایل موردنیاز 
هر شخص در آن جا داده شود. سطح روی میز باید به 
اندازه کافی بزرگ باشد تا کلیه قطعات و وسایلی که 
برای انجام کار روزانه نیاز است، روی آن جا بگیرد و 
در زیر میز باید به اندازۀ کافی فضای آزاد وجود داشته 
باشد. میز باید طوری طراحی شود که دارای ارتفاعی 
مناسب باشد تا پرسنل از نشستن طوالنی مدت پشت 
چنین  مناسب  ارتفاع  نکنند.  خستگی  احساس  آن 
است که با قرار گرفتن پشت میز ساعدها باید به طور 
امتداد میز قرار گیرند.  آرنج ها در  افقی قرار گیرند و 
ارتفاع  سانتی متر   75 معموالً  ارگونومیك  میزهای 
قرار  برای  مناسبی  فضای  همچنین  و  زمین  کف  از 
گیری پاها در زیر میز دارند. در حقیقیت هیچ یك از 
کارکنان و پرسنل شرکت ها فعالیت هایشان را بدون 

وجود میزهای اداری نمی توانند انجام دهند. 
میزهای اداری را می توان به انواع زیر تقسیم بندی کرد:

میزهای پذیرش: 
این میزها که تنوع بسیار زیادی نیز دارند در ورودی ادارات که معموالً با ارباب رجوع در ارتباط هستند قرار 

می گیرد و بیشتر نشانه ای از نظم وترتیب و مقررات کاری اداره به حساب می آید. )شکل های 3و4(

دو نمونه میز پذیرش

شکل 4شکل 3
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میز کارشناسی )کارمندی(
میزهای کارمندی فضاهای مختلف شرکت را از یکدیگر مجزا کرده و باعث می شود هر یك از کارکنان در 

قسمت مربوط به خود مسئولیت هایشان را بر عهده بگیرند.)شکل های 5 و6(

دارند،  اداری  فضای  در  میزها  که  اهمیتی  دلیل  به 
هنگام انتخاب و خریداری آنها باید به موارد زیر توجه 

نمود:
معموالً  اداری  میزهای  که  آنجایی  از  میز:  جنس 
دقت  با  باید  ابتدا  همان  از  هستند،  گران قیمت 
نباشد؛  آنها  دوباره  تغییر  به  نیازی  تا  شوند  انتخاب 

مصالح  از  که  شود  تهیه  میزهایی  باید  بنابراین 
مناسب و با کیفیت مطلوب ساخته شده اند.

باشند  داشته  مناسبی  رنگ  باید  میز ها  میز:  رنگ 
ارباب  و حتی  کارمند  یا خستگی  باعث عصبانیت  و 
اتاق  دکوراسیون  با  امکان  حد  تا  و  نشوند  رجوع 

همخوانی داشته باشند. )شکل7(

شکل 7

شکل 6شکل 5
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که  است  وسایلی  از  یکی  میز،  میز:  ارگونومی 
کارمندان بیش از یك سوم از ساعات روز با آن سر و کار 
دارند؛ بنابراین باید مسائل مربوط به ارگونومی در آن 
رعایت شود تا امکان آسیب به حداقل برسد. طراحی 
میز اداری و کارمندی بر اساس اصول ارگونومی باعث 
می شود که از خستگی کاربران در ساعات طوالنی کار 
این ویژگی حافظ سالمت کارمند  و  جلوگیری شود 
اداری  میز های  برای  خصیصه  این  داشتن  است. 
بتوان  که  می کند  فراهم  را  امکان  این  کارمندی  و 
انواع صندلی مدیریت و تجهیزات استاندارد را با میز 

مدیریت هماهنگ نمود.
ارگونومی عبارت است از علم به کارگیری بهینه از ابزار 
کار در محیط کاری، به طوری که حداکثر بازدهی در 
آید؛  به دست  دارد،  نقش  آن  در  انسان  که  تولیداتی 
در حالی که کارگر یا کاربر حداکثر رضایت را از کاربرد 
ابزار مزبور و همچنین از محیط کاری دارد و میزان 
فراهم  کاربران  و  کارگران  برای  کار  در  الزم  ایمنی 
فاکتورهای  انسان  ارگونومی  علم  مبنای  است.  شده 
این  از  انسان  استفاده  نهایت  در  زیرا هدف  می باشد 

وسایل است.)شکل8(

برای جلوگیری از خستگی کارمندان و جلوگیری از عواقب آسیب به ستون فقرات و... چه پیشنهادی 
دارید؟

استاندارد های الزم در مصنوعات چوبی   

پرسش

شکل 8
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میز مدیریت:

میز های گروهی 
مفهوم دفتر باز یا میز کار گروهی درحقیقت مبلمان اداری مشترك در میان پرسنلی که کار مرتبط و مشترك 
دارند یا دارای فضای کار کمی می باشند اخیراً رایج شده است. سازمان ها برای رسیدن به مفهوم مشارکت و 
کارگروهی نیازمند طراحی خاصی هستند تا بتوانند این هدف را تحقق بخشند، به همین منظور از میزهای 
کار گروهی یا دفتر باز استفاده می شود. در محیط کار طرح باز، اتاق مجزا یا فضاهای کاماًل محصور وجود 
ندارد، اما گاهی اوقات فضای بین افراد با پارتیشن هایی کوتاه از هم جدا شده است. در بعضی ادارات میز کار 
گروهی به صورت گسترده در سالن ها یا اتاق های بزرگ چیده می شود که باید برای مسیر رفت و آمد و راحتی 

حرکت کارمندان فواصل الزم را در نظر گرفت. )شکل های 10 تا 12(

شکل 10شکل 9

اتاق ریاست )مدیریت( نسبت به سایر قسمت های اداره 
دارای اهمیت بیشتری است و رسمی ترین نوع مبلمان 
در این بخش قرار می گیرد. دفتر کارفرما مکانی است 
که سازنده ترین عنصر یك محیط کار در آن قرار دارد 
و مدیر بیشترین زمان خود را صرف افزایش عملکرد 
از جمله  زیبا  و  آرام  محیطی  ایجاد  بنابراین  می کند 
عواملی است که باید در طراحی دکوراسیون اتاق کار 

مدیران به آن توجه شود. )شکل9(
میز مدیریت مانند سایر میز های اداری   و  کارمندی باید 
مطابق با اصول ارگونومیك طراحی و ساخته شود زیرا  
این ویژگی ها باعث می شود که خطر آسیب به مدیر به 
حداقل برسد. اندازه میز مدیریتی باید طوری باشد که 
مدیریت برای انجام امور مربوطه فضای کافی داشته 

باشد و در ضمن بتوان در پشت آن صندلی راحتی قرار 
داد. )شکل 10(

طرح و رنگ مناسب از مهم ترین عوامل انتخاب میز 
مدیریت است؛ در واقع بین وسایل اتاق مدیریت و میز 
مدیریت باید هماهنگی خاصی وجود داشته باشد و از 
آنجایی که بیشتر جلسات و مالقات های مهم سازمان با 
افراد درون سازمانی و برون سازمانی در این اتاق انجام 
می شود رنگ و طرح اتاق و وسایل موجود در آن باید 
طوری انتخاب شود که افراد از حضور طوالنی مدت در 

این اتاق خسته نشوند.
آن  به  قسمتی  مدیریت،  میز های  انواع  از  بعضی  در 
اضافه شده که از آن برای پاسخگویی و تشکیل جلسه 

کوتاه و مشورتی استفاده می شود.
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1ـ عنوان پروژه:   

میز کارشناسی

شکل 13

شکل 12شکل 11

شکل 10
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2ـ تعریف پروژه   

در این پروژه مراحل طراحی و ساخت یك میزکارشناسی ال شکل به صورت ترکیبی چهار تکه محفظة کیس، 
جا زونکنی، فایل سه کشو و صفحة میز آموزش داده می شود.

3ـ هدف توانمندسازی)مهارت های یادگیری(   

هدف از این پروژه کسب مهارت شایستگی برای طراحی، ساخت و مونتاژ میز اداری، ساخت کشو، نصب در 
ریلی و صفحه میز دو  تکه و قوس دار می باشد.

4ـ مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی   

باتوجه به اینکه اخیراً بیشتر کار های صفحه ای از مواد اولیه ای مانند MDF و لترون ساخته می شود و این 
مصالح نیز دارای دور ریز و ضایعات زیادی می باشند ریختن و رها کردن این ضایعات در طبیعت خسارت های 
جبران ناپذیری به بار می آورد بنابراین باید اقدام به دفع صحیح این ضایعات نمود؛ همچنین به دلیل اینکه در 
ساخت این مصالح از مواد شیمیایی )چسب اوره فرم آلدئید و غیره استفاده می شود( باید حتماً هنگام کار از 

ماسك حفاظتی استفاده نمود.

تحقیقی در رابطه با به کارگیری ضایعات MDF و تخته خرده چوب روکشدار)لترون( انجام دهید؟

گرد و غبار و خاک اره حاصله از برش MDF  و لترون کجا می تواند کارایی داشته باشد؟ تحقیق کنید.

شکل 14

تحقیق 
کنید
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در محیط های کارگاهی حتماً از جعبه کمك های اولیه و عالئم هشدار دهنده استفاده نمائید.

5ـ شایستگی های غیرفنی   

شایستگی های غیر فنی

در انجام کار گروهی مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه ای

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.یادگیری مادام العمر

در انجام فعالیت کارگاهی خالق و کارآفرین باشید.نوآوری و کارآفرینی

از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه جویی کنید.مدیریت منابع

می توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطالعات و ارتباطات، تفکر سایر شایستگی های غیر فنی
سیستمی و تفکر خالق اشاره نمود.

6  ـ نقشه ایزومتریک پروژه میز کارشناسی   

شکل 16 شکل 15

شکل 17
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7ـ نقشه سه نما  

شکل 18

فعالیت 
عملی

نقشه های زیر را به کمک نرم افزار اتوکد در منزل ترسیم و به هنرآموز خود تحویل دهید.

A-A ( 1 : 25 )

B-B ( 1 : 25 )

V ( 1 : 5 )

A
A

B

B V
350371

13

20
20

52
27

11
2

32

80
0

16
00

80
0

75
0

50

1800

3604
300

1092

46

450

48
6

20 50

92

486610

70
7

25

30
0 60



116

8  ـ نقشه انفجاری   

شکل 19
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9ـ نقشه برش و دیتیل   

شکل 20

A-A ( 1 : 25 )

B-B ( 1 : 25 )
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10ـ جدول لیست برش  

جدول1- لیست برش میز کارشناسی

متراژطولعرضطولعرضضخامت
11MDF12579617961.43225.2كاين
22MDF1257964960.39222.6كاين
33MDF11629610920.32022.2كاين
44MDF116603460.02200.1كاين
55MDF2163567070.50022.8طوسی
66MDF2163567100.51022.8طوسی
77MDF1166257100.44000.0طوسی
88MDF1162907090.21010.7طوسی
99MDF216507100.07000.0كاين
1010MDF2163616080.44223.9كاين
1111MDF2251966390.25022.6كاين
1212MDF2251986390.25011.3كاين
1313MDF1161962460.05020.5طوسی
1414MDF116782460.02010.2طوسی
1515MDF1162965920.18121.5طوسی
1616MDF1162967070.21021.4طوسی
1717MDF216525760.06000.0كاين
1818MDF116522960.02200.1طوسی

16.3
11.6

.صفحه روی میز بصورت دو تکه می باشد
 میل نسبت به كف تونشسته است2بدنه های جاكیسی 

قسمت فرمدار- صفحه رو 

میز كارشناسي (لیست برش)جدول لیست قطعات 

یف
کد نام قطعهرد

قطعه
مساحتبه میلیمترابعاد قطعات تعدادرنگجنس

مترمربع
سمت و متراژ نوارکاری

بدنه جازونکنی

پاسنگ كناری جاكیسی

كف جاكیسی
پشت بند جاكیسی

قسمت رو فايل- صفحه رو 

پاسنگ جازونکنی

بدنه جلو جاكیسی
بدنه پشت جاكیسی
سقف جلو جاكیسی

سقف پشت جاكیسی

كف و سقف جازونکنی
پشت بند جازونکنی

طبقه متحرک جازونکنی

قید عمودی جلوی میز

درب ريلی جازونکنی

قید عمودی زير صفحه

(متر طول) میل 16متراژ کل نوارکاری صفحات 

پاسنگ جلو جاكیسی

جمع 
کل

3.34(متر مربع) درصد دورریز 10+  میلیمتری 16مساحت کل صفحات 
2.56(متر مربع) درصد دورریز 10+  میلیمتری 25مساحت کل صفحات 

(متر طول) میل 25متراژ کل نوارکاری صفحات 

با توجه به اینکه قطعه کار مورد نظر درسیستم کارخانه ای تولید شده است و در کارگاه ها و هنرستان ها 
از MDF یا تخته خرده چوب دار با روکش مالمینه یا لترون 16 میلی متر بیشتر استفاده می شود، جدول 

صفحه قبل )ابعاد قطعات( را بر اساس ضخامت 16 میلی متر محاسبه نمائید. 

پرسش
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11ـ نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در صفحه    

فعالیت 
عملی

این نقشه ها را توسط نرم افزار کات مستر ترسیم کنید.

ورق رنگ کاین 

ورق رنگ طوسی
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12ـ جدول یراق آالت   

کاربردمحل نصبتعدادعنوان یراق آالت ردیف

وضعیت قرارگیری

یه
اول

اژ 
ونت

م

اق
یر

سه 
کی

تن
کار

اتصال صفحات میز، اتصال پایه به 60 الیت کامل 1
**اتصال دو قطعات کف و قسمت های دیگر

*کشونصب ریل به بدنه و کشو3 دستریل ساچمه ای 40 سانتی 2

*درب جای زونکنکشو و بدنه فایلیك سری ریل کشوی درب 3

*قفل کردن کشوروی فایل1 قفل مرکزی4

*در کشو و درهاکشو ها و در10دستگیره تك پیچ )5 عدد(5

حرکت روان نصب زیر فایل، جای کیس و جای زونکن12 عددچرخ زیر پایه6
*وسایل

*بغل کشونصب داخل کشوی بزرگ85 سانتمیله استیل شماره 8 7

13ـ فهرست مواد،  ابزار و تجهیزات   

جدول 2 - یراق آالت فایل میز کارشناسی

جدول 3 - فهرست مواد، ابزار و تجهیزات میز کارشناسی  ابزار و تجهیزات  فهرست مواد ،-13

 ماشین آالت برقی -ابزار دستی ابزار هاي دستی مواد مصرفی ردیف

1 

Mdf  16 متر روکش دارمیلی 

  

  متر نواري فلزي

 

 دریل برقی

 

 دور کن

 
 سوراخ زن دریل شارژي گونیا فلزي متر مربع)23/3متر(میلی 25ام دي اف  2

 لبه چسبان صاف زن دریل پایه دار پیچ گوشتی پنوماتیکی متر مربع)014/4(متر میلی18ام دي اف  3

 لبه چسبان منحنی زن ماشین سنگ سنباده رومیزي پیچ گوشتی تخت وچها سو  /متر مربع)8613متر (میلی16ام دي اف  4

CNC منگنه کوب بادي چکش چوبی /متر مربع)8متر (میلی3ام دي اف  5 دستگاه        

 پانل بر افقی میخ کوب بادي چکش فلزي متر طول) 77/14میل           (  25نوار  6

 الیت زن فرز دستی چکش الستیکی متر طول) 268/32میل        ( 18نوار  7

 فرز لبه نوار   متر طول)  88/4میل          (  16نوار  8
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14ـ نقشه فنی قطعات   
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G ( 1 : 3 )
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A-A ( 1 : 6 )
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شکل 22شکل 21

شکل 23

شکل 25شکل 24

2ـ ترسیم پاسنگ کمد. )شکل 24 (
3ـ ترسیم کف کمد روی پاسنگ ها. )شکل 25(

   sketch up 15ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار

برای شروع در سیستم طراحی میز کارشناسی ابتدا برنامه sketchup را باز نموده سپس به ترتیب مراحل 
زیر، پروژه را طراحی کنید.

1ـ ترسیم بدنه جای زونکن برای طراحی کمد زونکن )شکل های 21 و22 و23(
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شکل 29شکل 28

شکل30

شکل 27شکل 26

4ـ ترسیم سقف کمد مشابه مراحل کف )شکل 26(
5 ـ ترسیم پشت بند به ضخامت 16 میلی متر در قسمت پشتی کمد. )شکل 27(

6  ـ ترسیم طبقه کمد با احتساب بادخور پشت در ها )شکل 28(.
7ـ ترسیم در ها با احتساب بادخور الزم برای ریل )شکل های 29 و 30(.

8  ـ ترسیم پشت بند جای کیس )شکل 31(.
9ـ ترسیم پاسنگ های محفظه رایانه طبق اندازه های موجود )شکل های 32 و 33(.
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شکل 33

شکل 35شکل 34

شکل 37شکل 36

شکل 32شکل 31

10ـ ترسیم کف محفظه رایانه )شکل  34(

11ـ ترسیم دیواره ها )بدنه های( محفظه رایانه طبق اندازه های مشخص )شکل های 35 و 36(
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شکل 43شکل 42

شکل 39شکل 38

شکل 41شکل 40

12ـ ترسیم سقف جلو و عقب محفظه رایانه )شکل های 37 و 38(

13ـ بعد از اتمام محفظه رایانه و جای زونکن نوبت به صفحه های باالیی و اصلی میز می رسد که به صورت 
یك مکعب مستطیل ترسیم می شود )شکل های 39 تا 41(

14ـ برای ایجاد و رسم منحنی روی صفحه میز از ابزار  Arc استفاده کنید به صورتی که بعد از کلیك کردن 
روی ابزار Arc قبل از شروع به هرکاری تعداد قطعات خطوط دایره را تعیین، تا شکستگی خطوط دایره کمتر 
باشد و به صورت میانگین عدد 100 را تایپ کرده و Enter را بزنید، سپس روی صفحه مورد نظر کلیك 
نموده و بعد از کلیك کردن در راستای خط قرمز کشیده و قطر منحنی مورد نظر را تایپ کنید و Enter را 

بزنید. )شکل های 42 و 43(
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شکل 44

شکل 46شکل 45

شکل 48شکل 47

15 ـ بعد از زدن نیم دایره در مرحله دوم باید شعاع دایره را وارد کرده وEnter  بزنید شکل44.
16ـ قوس های بعدی را نیز به همین ترتیب ترسیم کنید )شکل های 45 تا 47(
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شکل 50شکل 49

شکل 52شکل 51

17ـ خطوط اضافی نیم دایره را با ابزار eraser پاك کنید )شکل 48(
18ـ بعد ازترسیم منحنی ها با ابزار push/pull قسمت اضافی صفحه را حذف کنید )شکل های 49 و 50(

19ـ در فصل قبل فایل 3 کشوی طراحی شده در این فصل نیازی به طراحی مجدد آن نیست و همان فایل 
را به داخل محیط برنامه وارد کنید. بدین طریق که ابتداروی گزینه file در منوی ابزار و سپس روی گزینه 

import کلیك کنید )شکل 51(

20ـ فایل مورد نظر را از محل ذخیره شده انتخاب و کلید open را بزنید ) شکل 52(
21ـ بعد از وارد شدن به محیط طراحی فایل 3 کشو را با ابزار Move به زیر صفحة کنار میز هدایت کنید )شکل53( 
باالی  را روی  نقاله  و  نموده  انتخاب  را  ابزار گزینه ها  نوار  از  ابتدا  فایل  بودن جهت کمد  )درصورت مخالف 
فایل قرار دهید و به رنگ آبی که ثابت شده، روی یك گوشه کار کلیك کرده و به جهت چرخش مورد نظر 
بچرخانید و نقطة دوم را در گوشه دیگر فایل انتخاب کرده سپس زاویة مورد نظر را تایپ کرده و enter بزنید(.
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شکل 54شکل 53

شکل 56شکل 55

شکل 58شکل 57

22ـ برای ترسیم قید عمودی جلوی میز باید نقطة قرارگیری صفحه را روی کمد زونکن با ابزار مشخص 
کنید )شکل 54(

23ـ ترسیم قید عمودی )شکل 55(

24ـ بعد از ترسیم قید عمودی آن را با ابزار Move روی نقطة ترسیم شده هدایت کنید )شکل 56(
25ـ با ابزار eraser خط های اضافی را پاك کنید )شکل 57(

26ـ روی محفظه رایانه نقطة قرارگیری قید عمودی را ترسیم کنید )شکل 58(
27ـ کل محفظه رایانه را انتخاب و select کنید )شکل 59(
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شکل 60شکل 59

شکل 62شکل 61

شکل 64شکل 63

28ـ و بعد از انتخاب ابزار Move روی نقطة به دست آمده کلیك کرده و به سمت قید عمودی هدایت کنید 
)شکل 60( 

29ـ قید زیر صفحه را ترسیم کنید )شکل 61(

30ـ قید زیر صفحه ترسیم شده را با ابزار Move از وسط آن گرفته و به سمت وسط قید عمودی هدایت 
کنید )شکل 62( 

31ـ کل صفحه میز را انتخاب کنید )شکل 63(

32ـ با ابزار Move به سمت صفحة کوچك هدایت کنید )شکل 64(
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33ـ کل صفحه و فایل را انتخاب و آنها را روی کمد زونکن و جاکیسی منتقل کنید  )شکل65 و 66(

34ـ برای رنگ آمیزی از ابزار Paint Bucet استفاده نموده و رنگ مورد نظر را انتخاب کنید )شکل 67(
35ـ چون Material های برنامه محدود است برای وارد کردن Material خارجی رنگ انتخاب شده را روی 

کار کلیك کنید )شکل 68(

36ـ در صفحه Paint Bucet روی گزینه Edit کلیك کرده و در پنجره باز شده روی  گزینه Browser در 
پایین پنجره کلیك کنید )شکل 69( 

37ـ Material مورد نظر که از پوشة ذخیره شده انتخاب کرده و گزینة Open را بزنید )شکل 70(

شکل 66شکل 65

شکل 68شکل 67

شکل 70شکل 69
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38ـ بعضی متریال ها بعد از اجرا، کوچك هستند و به حالت شطرنجی ظاهر می شوند که از قسمت تنظیمات 
پنجره Edit سایز و ابعاد Material ها را تغییرداده و آن را بزرگ کنید )شکل 73(

39ـ و به همین ترتیب سایر قسمت های میز را رنگ آمیزی کنید)شکل 71 و72 و 74 (

16ـ مراحل ساخت محصول    

16ـ1ـ برش کاری: با توجه به نقشه کات مستر می توان توسط دستگاه پانل بر یا دستگاه اره گرد مجموعه ای 
خط زن )دور  کن( به برش قطعات مورد نیاز برای میز اقدام نمود. برای برش قوس ها می توان از دستگاه اور 

فرز دستی استفاده کرد.

شکل 72شکل 71

شکل 74شکل 73

شکل 76شکل 75
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برای برش قوس ها بدون دستگاه سی ان سی می توان 
ابتدا طرح مورد نظر را بر روی قطعه کار ترسیم کرد 
سپس با استفاده از دستگاه اره عمود بر تا نزدیك خط 
یا توپی  با سوهان و سنباده دیسکی  برش داده بعد 

آن را صاف نمود.
روش دیگر این است که می توان ابتدا به روش ذکر 

شده قوس مورد نظر را به طور کامل روی یك قطعه 
به  الگو  به عنوان  را  آن  نموده سپس  ایجاد  ام دی اف 
قطعه کار اصلی محکم نمایید و به وسیله اور فرز و با 
تیغه مخصوص برش به ایجاد قوس مورد نظر اقدام 
و  بوده  تمیز  کاماًل  کار  لبه های  روش  این  در  کنید. 

نیازی به سنباده نیست.

دستگاه اورفرز دارای تعداد دور بسیار باالیی است و کار تا حدودی در شرایط سخت انجام می شود بنابراین 
باید مسائل ایمنی را به طور کامل در نظر گرفت.

شکل 77

شکل 79شکل 78

توجه

16ـ2ـ سوراخ کاری:  طبق نقشه های فنی و با استفاده 
از دستگاه های موجود باید به سوراخ کاری قطعات مورد 
نظر اقدام کرد. بهترین ابزار برای سوراخ کاری از لحاظ 
تمیزی کار و راحتی سوراخ کاری دستگاه سی ان سی 

و یا دستگاه سوراخ زن اتوماتیك است که از دقت باالیی 
برخوردار بوده و کار را با نهایت دقت انجام می دهد در این 
دستگاه ها نیز هرچند مدت باید توسط ابزار های دقیق 

صحت انجام کار را کنترل نمود.
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16ـ3ـ نوارکاری: بعد از برش قطعات، باید لبه هایی 
که به نوار لبه نیاز دارند، عالمت گذاری کرد و با توجه 
به رنگ بندی قطعه کار نوار مورد نظر را انتخاب و در 

قسمت مخصوص خود روی دستگاه مستقر نموده و با 
تنظیم قسمت های دیگر دستگاه و گرم کردن تا دمای 

مشخص به نوارکاری قطعات اقدام کنید.

شکل 81شکل 80

شکل 82

شکل 83

با توجه به اینکه ام دی اف و لترون در ضخامت های متفاوتی در بازار وجود دارد بنابراین دستگاه لبه چسبان 
)پی وی سی زن( باید قابلیت نوار کردن ضخامت های مختلف را داشته باشد.
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البته در دستگاه های جدید از روش مکانیکی )دستی( 
اتوماتیك  کمتر استفاده می شود و بیشتر به صورت 

می باشد.
رنگ  و  ضخامت  جنس،  نظر  از  لبه چسبان  نوارهای 
کارگاه های  یا  شرکت ها  بنابراین  متنوع اند؛  بسیار 

نوار باالیی دارند مکانی را برای  خدماتی که مصرف 
انبار نوارها پیش بینی می کنند؛ در ضمن عالوه بر این 
انبار ها در داخل کارگاه و نزدیك دستگاه پی وی سی 
انبار موقت و در دسترس  برای  نیز طبقه بندی هایی 

بودن نوارها در نظر می گیرند.

برای نوارکاری می توان از دستگاه پرتابل )قابل حمل( یا برقی دستی نیز استفاده کرد. در این روش، قطعه 
کار ثابت است و دستگاه در روی آن حرکت می کند البته برای کار کردن با این دستگاه به تمرین و مهارت 

نیاز است.

شکل 84

شکل 86شکل 85
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معرفی ایستگاه های دستگاه لبه چسبان ) PVC زن(  

دستگاه های لبه چسبان، PVC زن با توجه به مدل، دارای ایستگاه های مختلفی هستند، که بعضی از آنها 
مانند چسب زنی، پولیش و... در تمام دستگاه ها ثابت اند این ایستگاه ها عبارت اند از:

2ـ پیش فرز1ـ ایستگاه تمیزکاری )باد گرفتن لبه کار(

4ـ برش سر وته زن3ـ چسب زنی  

6 ـ لیسه زنی 5  ـ فرز باال و پایین

شکل 87

شکل 89

شکل 91

شکل 88

شکل 90

شکل 92
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8 ـ گوشه زن)کرنر(7ـ لیسة چسب 

9 ـ پولیش 

تحقیق 
کنید

از نزدیک ترین کارگاه خدماتی محل زندگی خود بازدید کرده و تحقیق کنید که دستگاه لبه چسبان موجود 
در آن کارگاه از چه نوعی بوده و دارای چه ایستگاه هایی می باشد؟

شکل 93

شکل 95

شکل 94
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منوی دستگاه های جدید، به زبان فارسی طراحی شده است.

شکل 97

شکل 98

شکل 96 ج

شکل 96 ب

شکل 96 الف
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17ـ مونتاژ محصول    
این میز از چند قسمت تشکیل شده که عبارت اند از: 1ـ محفظه جای کیس 2ـ محفظه جای زونکن 3ـ فایل 

سه کشو 4ـ صفحه روی میز 
در سالن مونتاژ هر بخش، به طور جداگانه و مستقل مونتاژ می شود و سر انجام قطعات مونتاژ شده به هم 

متصل شده و تشکیل یك میز کارشناسی را می دهد.
الف( مونتاژ محفظه رایانه 

1ـ قطعات مربوط به محفظه رایانه را بعد از تمیزکاری به قسمت مونتاژ انتقال داده و در مرحله اول رول پالك 
کف را جا بزنید.

          شکل 100 - یراق کوبی پاسنگ محفظه رایانهشکل 99 - قطعات آماده مونتاژ

2ـ یراق های بدنه را جا بزنید. و سپس سقف را به بدنه قطعه کار مونتاژ نمایید.

3ـ قسمت پشت کیس را آماده نموده )قرار دادن چرخ زیر لبه پایین( و پاسنگ قسمت کف را مونتاژ کنید.
شکل 102 شکل 101

شکل 104شکل 103
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4ـ قسمت پشت را که از MDF به ضخامت 18 میلی متر است، به یکی از قسمت های محفظه رایانه مونتاژ کنید.
5ـ بدنه های محفظه رایانه را روی کف سوار کنید.

ب( مونتاژ محفظه زونکن کمدی با در کشویی )ریلی(

این میزدارای یك کمد )باکس( جای اسناد و مدارك با در ریلی است که باید آن را به شرح زیر مونتاژ کرد.
1ـ ریل مخصوص را در شیار کف کمد که از قبل توسط دستگاه های پانل بر، سی ان سی یا اورفرز )با توجه به 
نقشه فنی( ایجاد شده است، جاگذاری کنید. در بعضی مواقع برای استحکام بیشتر ریل ها، زیر آنها را چسب 

سیلیکون می زنند و با چکش الستیکی محکم می کوبند.
البته ریل هایی نیز در بازار وجود دارد که به شیار نیازی نداشته و از قسمت داخل ریل به کف پیچ می شوند. 

عملیات ریل کوبی، در قسمت سقف نیز به همین ترتیب انجام می شود. 

2ـ پس از آماده کردن کف و سقف باید ابتدا سه قسمت دیگر )دو بدنه و یك پشتی( را نصب و آماده نموده 
و به کف و سقف کار )کمد( متصل کنید.

شکل 106شکل 105

شکل 108شکل 107

شکل 110شکل 109
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3ـ ریل ها را در چهارگوشه در ها نصب کنید. 

4ـ برای جا گذاری درها در محل خود، ابتدا ضامن یراق باالی در را ریل کف کشیده و در را در قسمت پایین 
جا بزنید، سپس ضامن باال را رها کنید تا در، سر جای خود قرار گیرد، البته قبل از نصب در ها باید طبقه 

داخلی در محل خود قرار گیرد.

برای این در ها باید از دستگیره های توکار استفاده کرد تا هنگام حرکت به جلو، دستگیره ها به درها توجه
برخورد نکند. 

برای درهای ریلی چه دستگیره هایی در بازار موجود است؟ تحقیق 
کنید

شکل 112شکل 111

شکل 115شکل 114شکل 113

شکل 117شکل 116
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ج( مونتاژ فایل سه کشوی زیر میز
این فایل را می توان به طور مستقل نیز مورد استفاده قرارداد اما در این پروژه زیر میز قرار می گیرد. مراحل 
مونتاژ این فایل به شرح زیر است. البته در پودمان دوم ساخت و مونتاژ این فایل به طور کامل شرح داده شده 

است و در اینجا به طور خالصه بیان می شود:
1ـ یراق و قفل مرکزی بدنه های فایل را که آماده است نصب کنید.

2ـ پس از نصب یراق های روی بدنه ها، باید ریل های غلتکی را با اندازه های مشخص توسط پیچ ریل بند 
)پیچ 1/5( روی بدنه ها محکم کنید. 

3ـ روی پیشانی فایل باید قفل را نصب کرده و یراق های آن را جاگذاری کنید.
4ـ پیشانی را روی بدنه در جای خود نصب کنید.

شکل 119شکل 118

شکل 121شکل 120

شکل 124 شکل 123شکل 122



147

ساخت میز کارشناسی

5 ـ کف پاسنگ خورده و بدنه دیگر را به همدیگر متصل نمایید.
6  ـ تخته فیبر پشت بند را داخل شیار از قبل ایجاد شده قرار دهید.

پس از ساخت یونیت فایل، باید کشوها را مونتاژ کنید. کشوهای این فایل دارای سه اندازه هستندکه کشوی 
پایین جای زونکن و اسناد، کشوی وسط که کوچك تر است جای مدارك، و کشوی باال جای لوازم التحریر، 

کاغذ و وسایل کوچك می باشد.
ابتدا باید یراق های قطعات یك کشو را نصب نموده و آماده مونتاژ کنید.

در مرحله بعد باید تخته فیبر 3 میلی متری کف کشو را داخل شیار ایجاد شده قرار داده و میله ها و قسمت 
انتهایی کشو را در جای خود نصب کنید.

شکل 127شکل 125

شکل 131شکل 130

شکل 129شکل 128

شکل 126
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شکل 133شکل 132

سپس باید سقف یونیت فایل مونتاژ شود.

سقف فایل باید طوری طراحی شود که عالوه بر پوشاندن فایل به قسمت صفحه روی میز متصل شود. 

در آخرین مرحله مونتاژ باید کشوها را به ترتیب در جای خود قرار دهید. اکنون باید دستگیره ها را در محل 
مناسب نصب کنید.

د( مونتاژ نهایی قطعه کار )میز کارشناسی(
پس مونتاژ کردن هریك از قطعات به طور مستقل، باید آنها را کنار هم به صورت یك کار نهایی مونتاژ نمود. 

پس از متصل کردن قسمت های مختلف میز، سقف اصلی را در جای خود قرار دهید.

شکل 134

شکل 137

شکل 135

شکل 138

شکل 136

شکل 139

توجه
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شکل 142

شکل 144

شکل 143

شکل 145

با متصل کردن سقف فایل به دیگر قسمت ها مونتاژ میز کارشناسی کامل می شود.

دو قسمت از سه قسمت میز، مونتاژ شده است و اکنون باید قسمت سوم )فایل( نیز متصل گردد که در سقف 
فایل از قبل جای پیچ الیت، شیار فیبر و مواردی که مورد نیاز بوده تعبیه شده است.

شکل 141شکل 140
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 اگر برای مونتاژ قطعات از دریل )پیچ گوشتی( شارژی استفاده می کنید محلی برای جای شارژر این دریل ها 
تعبیه نمایید تا هنگام مونتاژ دچار مشکل نشوید.

لوله کشی در کارگاه مونتاژ  از سیستم  استفاده می کنید  پنوماتیکی  از دریل های  برای مونتاژ  اگر  همچنین 
استفاده نمایید.

توجه

شکل 146

18ـ کنترل کیفیت، بسته بندی   
کنترل کیفیت مجموعه عملیاتی مانند اندازه گیری یا آزمون است که روی یك محصول یا کاال انجام می گیرد 

تا مشخص شود آیا آن محصول با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت دارد یا خیر.
کنترل کیفیت، یکی از مباحث مهندسی صنایع و سیستم هاست. که عالوه بر باال بردن کیفیت، بهره وری 

فعالیت سازمان را نیز افزایش می دهد. 
از اهداف کنترل کیفیت حفظ استانداردهای تعیین شده، کشف و تصحیح انحرافات پروسه درعمل و ارزیابی 

کارایی واحد ها و افراد می باشد. 
از جمله کارهایی که حتما باید در کنترل کیفیت پروژه فوق )میز کارشناسی( بررسی کرد کنترل ابعاد قطعه 
کار است، به خصوص ارتفاع میز، زیرا ارتفاع میز کارشناسی طبق استاندارد 72 تا 76 سانتی متر می باشد که 

در میز مورد نظر 74 سانتی متر در نظر گرفته شده است
عالوه بر ابعاد قطعه کار باید موارد دیگری مانند زدگی، لب پریدگی، خط و خش، اضافه نوار PVC، درستی 
اتصاالت، ایستایی خود میز، درستی کشوها، روانی و رگالژ درهای ریلی و... نیز کنترل گردد و سرانجام روی 

کاال، مهر کنترل کیفیت زده شود.
بعد از کنترل کیفیت، باید کاال را بسته بندی کرد اما از آنجایی که قطعه کار حجمی  بوده و بسته بندی و 
حمل ونقل آن مشکل است، قطعه کار باید دمونتاژ شده و به صورت قطعه ای بسته بندی و در انبار محصوالت 

نگهداری شود. 
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واحد یادگیری 5 

شایستگی طراحي و ساخت میز کنفرانس

آیا تا به حال پی برده اید

• میز کنفرانس چه کاربردي دارد؟
• ویژگي هاي مورد نیاز براي ساخت میز کنفرانس کدام اند؟

• برای ساخت میز کنفرانس، تخته خرده چوب بهتر است یا ام دی اف یا چوب ماسیو؟
• از چه اتصاالتي براي ساخت میز کنفرانس مي توان استفاده کرد؟

• میز کنفرانس را به چند روش مي توان ساخت؟ 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که از صفحات فشرده چوبي به عنوان مواد اولیه 
برای ساخت میز کنفرانس، با توجه به طرح و نقشه آماده سازی نموده و استفاده کنند. 
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1_  پروژه ساخت ومونتاژ میز کنفرانس   
چنانچه دو یا چند نفر دورهم جمع شوند و درباره موضوعی بحث وگفتگو نمایند آنرا "جلسه" یا "کنفرانس" 
می گویند. کنفرانس یا جلسه بین دو نفر و بیشتر )حدود صد نفر( تشکیل می شود. که برای راحتی و جلوگیری 
از خستگی زیاد و همچنین رسمی بودن، این جلسه یا کنفرانس دور میزی تحت عنوان "میز کنفرانس" برگزار 

می شود. )شکل 1(

2ـ تعریف پروژه و کاربرد آن 

شکل 1

مشخص  آن  اسم  از  که  همان طور  کنفرانس:  میز 
گفتگو  و  مذاکره  کنفرانس،  اتاق های  برای  است 
از  یکی  کنفرانس  اتاق  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
محسوب  شرکت ها  و  اداری  فضای  مهم  بخش های 
این  داخلی  دکوراسیون  و  طراحی  بنابراین  می شود. 
از  کنفرانس  میزهای  دارد.  زیادی  اهمیت  بخش 
اصلی ترین تجهیزات برای اتاق های مذاکره است که 
نحوۀ طراحی و ساخت آنها تأثیر زیادی بر زیبایی و 
گیرایی اتاق کنفرانس دارد. میزهای کنفرانس دارای 
طرح ها و رنگ های متنوعی هستند که در طرح های 
میز  پذیرایی،  بدون  کنفرانس  میز  قبیل  از  مختلفی 
کنفرانس با پذیرایی و میز کنفرانس با طراحی خاص 

و منحصر به فرد طراحی و ساخته می شوند.

تجهیزات  نصب  قابلیت  کنفرانس  میزهای  بیشتر 
و ساخت  برای طراحی  دارند.  نیز  را  تصویر  و  صوت 
میزهای کنفرانس از رنگ ها و مواد مختلفی استفاده 
می شود تا میز کنفرانس را از حالت خشك و بی روح 

خارج نماید.
ارتفاعی که برای ساخت میز کنفرانس در نظر گرفته 
می شود، اغلب بین 72 تا 82 سانتی متر از سطح زمین 
می باشد که البته با توجه به سلیقه استفاده کنندگان 
قابل تغییر می باشد. نکته مهم در میزهای کنفرانس، 
حداقل فضای مورد نیاز یك نفر برای نشستن دور میز 
کنفرانس است که البته به صندلی ها ی کنفرانس نیز 
بین  برای هر صندلی  استاندارد  بستگی دارد. میزان 

60 تا 80 سانتی متر در نظر گرفته می شود.
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میز های کنفرانس معموالً براساس فضای موردنظر و همچنین تعداد نیروها، میزان هزینه و ... طراحی و ساخته 
می شود و باید بیشترین تعداد شرکت کننده در نظر گرفته شود؛ اما در هر صورت باید استانداردهای الزم را 

در طراحی و ساخت این میز ها رعایت نمود. 

میز های کنفرانس به چند گروه زیر تقسیم می شوند: )شکل های 2 تا 4(
1ـ میز کنفرانس با پذیرایی

این میز ها طوری طراحی و ساخته می شوند که بتوان به راحتی امکانات پذیرایی را روی آن قرار داد و هنگام 
پذیرایی، مشکلی در مسیر رفت و آمد وجود نداشته باشد.)شکل 5(

شکل 3شکل 2

شکل 4

× ×××
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2ـ میز کنفرانس بدون پذیرایی
 این میز ها طوری ساخته شده اند که جای امکانات پذیرایی نداشته و فضای الزم برای رفت و آمد و انجام 

پذیرایی وجود ندارد؛ در واقع عرض این میز ها نسبتاً کم است. )شکل 6(

شکل 5 مدل میز کنفرانس با پذیرایی

شکل 6  مدل میز کنفرانس بدون پذیرایی
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3ـ میز کنفرانس با طراحی خاص
این میز ها که به میز های فانتزی معروف هستند. معموالً دارای شکل ها و فرم های خاصی می باشند؛ این میز ها 

بیشتر بر اساس سلیقه و فضای در نظر گرفته شده ساخته می شوند. )شکل 7(

انواع میز های کنفرانس از نظر شکل ظاهری

ظاهر  نظر شکل  از  کنفرانس  میز های 
و با توجه به سلیقه و فضای مورد نظر 
در شکل های متنوعی ساخته می شوند 
آورده  آنها  از  مورد  چند  اینجا  در  که 

شده است:
مربع  میزکنفرانس  شکل:  مربع  1ـ 
ابعاد کم و برای افراد  شکل بیشتر در 
محدود ساخته می شود و در اندازه های 

بزرگ، کمتر تهیه می شود.
ـ  مستطیل: بیشتر میز های کنفرانس  2
و  )استاندارد(  به عرض مناسب  باتوجه 
طول نامحدود به صورت مستطیل ساخته 
می شوند که برای زیبایی آن، می توان با 

توجه به سلیقه و امکانات اقدام نمود.

شکل 7

شکل 9شکل 8

شکل 10
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3ـ دایره: میز های دایره شکل با توجه به اینکه فضای بیشتری نسبت به تعداد افراد اشغال می کنند اغلب در 
مکان هایی که تعداد محدودی پرسنل دارند استفاده می شود. )شکل های 11 و 12(

5ـ میز کنفرانس متصل به میز مدیریت: در بعضی از میزهای مدیریت یك میز با حجم محدود به آنها 
متصل می شود که برای جلسات محدود با معاونان و ... استفاده می شود.)شکل های 14 و 15(

4ـ بیضی: این میز ها خیلی شبیه میز های مستطیل هستند و در فرم ها و ابعاد مختلفی ساخته می شود. 
)شکل 13(

شکل 12شکل 11

شکل 13

شکل 15شکل 14
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6ـ چند ضلعی و فرم های خاص: این میز ها در سایزها و فرم های مختلفی ساخته می شوند.

3ـ هدف توانمندسازی )مهارت های یادگیری(    
هدف از ساخت این پروژه کسب مهارت شایستگی با یکی دیگر از اجزاء تشکیل دهندۀ محیط اداری، استاندارد 

الزم، نحوۀ طراحی و ساخت و مونتاژ می باشد. 
مورد دیگری که باید در ساخت میز های کنفرانس رعایت نمود؛ رنگ بندی میز است. در ساخت میز کنفرانس 
نباید از رنگ های غیر معمول )سبز، قرمز، آبی و ...( استفاده کرد، بلکه رنگ هایی مانند گردویی، ماها گونی، کرم 

و ... مناسب است. البته باید دکوراسیون کل اتاق را نیز در نظر گرفت تا با آن همخوانی داشته باشد. 

4ـ ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی    
در محیط های کارگاهی برای راحتی کار و جلوگیری از کثیف شدن و پارگی لباس ها باید حتماً از لباس کار 
مناسب استفاده کرد به دلیل اینکه در کارگاه های صنایع چوب گرد و غبار زیادی در محیط کارگاه پراکنده 
می باشند و غبار می تواند از لباس معمولی عبور نماید. بنابراین می توان از لباس کاری استفاده نمود که بافتی 
فشرده داشته و مانع عبور گرد و غبار شود. لباس کار هایی از جنس نانو در بازار وجود دارد که به هیچ وجه 

گرد و غبار و ذرات از آن عبور نمی کند اما قیمت آن گران می باشد. 
در کارخانجات و شرکت های بزرگ نیروی انسانی هر بخش دارای لباس کار رنگ خاص خود می باشند تا 

نیروهای هر بخش از دیگر بخش ها تمایز داشته باشند و موجب نظم بیشتر در کار شود. 

شکل 17شکل 16

شکل 18
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عالوه برلباس کار، حتماً باید از وسائل حفاظتی مناسب نیز استفاده شود. 

بعضی از رنگ لباس ها مشخصه موقعیت نیروی کار به عنوان سرپرست،کارگر و ... می باشند. 

به نظر شما رنگ مناسب لباس کار صنایع چوب چه رنگی است به چه دلیل؟ 

5  ـ شایستگی های غیرفنی    

شایستگی های غیر فنی

در انجام کار گروهي مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه اي

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.یادگیري مادام العمر

در انجام فعالیت کارگاهي خالق و کارآفرین باشید.نوآوري و کارآفریني

از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه جویي کنید.مدیریت منابع

مي توان به کار گروهي، آموزش دیگران، فناوري اطالعات و ارتباطات، تفکر سیستمي و تفکر سایر شایستگي هاي غیر فني
خالق اشاره نمود.

پرسش

نکته

شکل 20شکل 19

فعالیت 
عملی

تمامی نقشه ها را بجز انفجاری در منزل با نرم افزار اتوکد ترسیم و به هنر آموز تحویل دهید.
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6ـ نقشه ایزومتریک میز کنفرانس اداری    

7ـ نقشه سه نما    

شکل 21

شکل 22



160

8ـ نقشه انفجاری پروژه میز کنفرانس   

شکل 23
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9ـ نقشه برش و دیتیل   

شکل 25شکل 24

A-A )1:20(

10ـ جدول لیست برش   

متراژطولعرضطولعرضضخامت
11MDF 12257467061.05225.8رنگ
22MDF 122544619961.78229.8رنگ
33MDF 212519619960.39224.4رنگ
44MDF 112537011490.43022.3رنگ
55MDF 1125603460.02220.8رنگ

23.1

میز گنفرانس (لیست برش)جدول لیست قطعات 

یف
نام قطعهرد

کد 
قطعه

مساحتبه میلیمترابعاد قطعات تعدادرنگجنس
مترمربع

سمت و متراژ نوارکاری

4.04
0.00(متر مربع) درصد دورریز 10+  میلیمتری 3مساحت کل صفحات 

(متر طول) میل 25متراژ کل نوارکاری صفحات 

قید عمودی زیر صفحه

(پایه میز)بدنه 

(میانی)صفحه رو 
وادار وسط میز

جمع 
کل

(متر مربع) درصد دورریز 10+  میلیمتری 25مساحت کل صفحات 

(قوس دار )صفحه رو 

جدول 1 لیست برش میز کنفرانس
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شکل 26 کات مستر میز کنفرانس تک رنگ

11ـ نقشه چیدمان قطعات در صفحه  

شکل 27 کات مستر میز کنفرانس رنگی
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کاربردمحل نصبتعدادعنوان یراق آالت ردیف

وضعیت قرارگیری

یه
اول

اژ 
ونت

م

اق
یر

سه 
کی

ول
حص

ن م
ارت

ک

نصب صفحه باال میز صفحه ها6 عددالیت کامل1
به هم

■

■اتصال پایه به صفحهپایه ها به صفحه باال6 عددپیچ مخصوص رول پالگ بلوم2

■4 دستکانکتور دوطرفه3

■اتصال پایه به قیدپایه به قید6 عدددوبل فلزی5/5 سانتی4

■4دست کانکتور یك طرفه ضخامت5

12ـ جدول یراق آالت   
جدول 2 - یراق آالت میز کنفرانس

جدول 3 - مواد، ابزار و تجهیزات میز کنفرانس

13ـ فهرست مواد، ابزار و تجهیزات   

ماشین آالتابزار دستی ـ برقیابزار های دستیمواد مصرفیردیف

1

Mdf 25 میلی متر ماها گونی

3/77متر مربع
Mdf 25 میلی متر مشکی 0/44 متر

دریل برقیمتر نواری فلزی
 و اره عمود بر

 اره گرد خط زن

 نوار لبه عرض 25 میلی متر2
سوراخ زندریل شارژیمته های مخصوص اتصال الیتمشکی)2/4متر(

نوار لبه عرض 25 میل 3
لبه چسبان صاف زندریل پایه دارپیچ گوشتیماها گونی)611/16 متر(

الیت زنمنگنه کوب بادیچکش الستیکی4

لبه چسبان منحنیاورفرز5
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14ـ نقشه فنی قطعات   

شکل29شکل 28

شکل 30

C-C ( 1 : 10 )

D ( 1 : 5 )

C

C

D

323

R4000,5

450

8
3x

21,5

70
46

0
47

0
47

0
46

0

11
48

42
6

25
2x 13

205

B-B ( 1 : 10 )

D ( 1 : 5 )

B

B

D

42
6

11
48

70
46

0
47

0
47

0
46

0

20
00

25
2x

13

30

86x

11443

200
25

21,5

F-F ( 1 : 10 )

T ( 1 : 4 )

F
F

T

37
4

97
18

0

8
2x

351079

160 494,5

1149

17

25

30

15
4x

8
4x

35
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شکل 31

شکل32

A-A ( 1 : 10 )

V ( 1 : 4 )

W ( 1 : 4 )

A

A

V

W

305 30570

3244 598 32

16

18

5
3x

30

206

16

32

7,5

158

15
7

18
0

750

71
0

160
350

95

30
25

8
2x

60
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  SketchUp 15ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار
برای طراحی میز کنفرانس باید ابتدا برنامه sketchup را باز کرد و به ترتیب مراحل زیر طراحي را انجام دهید.

1ـ برای شروع طراحی، ابتدا پایه های میز را ترسیم کنید. )شکل 34 و 35(

2ـ قید عمودی بین پایه ها را ترسیم کنید. )شکل 36(
3ـ بین پایه ها فاصلة قید عمودی زیر صفحه را با ابزار line مشخص کنید. )شکل 37(

4ـ کل قید را انتخاب )select( کرده و با ابزار move از وسط ضخامت قید عمودی کلیك کنید و به نقطة 
مشخص شده روی پایه ها هدایت کنید.  )شکل 38 و 39(

شکل 35شکل 34

شکل 37شکل 36

شکل 39شکل 38
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5ـ قید عمودی زیر صفحه را ترسیم )شکل40( و بعد از انتخاب کل قطعه به وسیله ابزار move روی وسط 
قطعه کلیك کرده و آن را روی قید عمودی و در نقطة وسط قید ثابت نمائید. )شکل های 41 و 42(

6ـ یك مستطیل به ابعاد حداقل عرض صفحة میز ترسیم کنید. )شکل 43(
7ـ برای کشیدن قوس دور صفحه از ابزار Arc استفاده کنید؛ بدین صورت که ابتدا یك نقطه در گوشة صفحه 

انتخاب کنید.)شکل 44(

شکل 41شکل 40

شکل 42
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8ـ نقطة دوم را در سمت دیگر انتخاب و به طرفین کشیده و شعاع موردنظر را تایپ کنید و Enter را بزنید. 
)شکل 45(

9ـ قوس سمت دیگر صفحه میز را نیز به همین ترتیب ترسیم کنید. )شکل 46(

10ـ به وسیلة ابزار eraser خط های اضافی روی صفحه را پاك کنید. )شکل 47(
11ـ با ابزار push / pull به صفحة موردنظر به ضخامت معین حجم دهید. )شکل 48(

12ـ برای ترسیم و تقسیم صفحه به 3 قسمت ابتدا از نقطة وسط میز با ابزار line به یك دوم عرض قطعه 
وسط میز ترسیم کنید. )شکل 49(

شکل 44شکل 43

شکل 46شکل 45

شکل 48شکل 47
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14ـ از همان نقطه، به اندازه عرض قطعه وسط میز خطی کشیده و مقدار آن را تایپ کنید و Enter را بزنید.  
)شکل 51(

15ـ از انتهای خط کشیده شده خطی به سمت دیگر میز ترسیم کنید.  )شکل 52(

16ـ انتهای خط ها را به ضخامت صفحه، خطی به سمت پایین ترسیم کنید. )شکل 53(
17ـ برای انتقال صفحة میز روی پایه ها باید از قسمت زیرین صفحه وسط میز را به وسیلة ابزار line مشخص 

کنید.)شکل 54(

شکل 50شکل 49

شکل 52شکل 51

شکل 54شکل 53

18ـ کل صفحه را انتخاب )select( کرده و با ابزار move از نقطة وسط خط ترسیمی، زیر صفحه کلیك و 
روی قید عمودی زیر صفحه روی پایه ها هدایت کنید. )شکل 55 و 56(

13ـ از نقطة به دست آمده تا سمت دیگر صفحه، خطی ترسیم کنید. )شکل 50(
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19ـ میز را با رنگ های موجود در نرم افزار رنگ آمیزی کنید. )شکل 57(
20ـ برای material دادن به رنگ طبیعی چوبی در ابزار paint Backet روی قسمت Edit کلیك کرده و 
از قسمت Browser پایین پنجره وارد پوشه material های ذخیره شده در درایوها شوید و material مورد 

نظر را انتخاب کرده و open را بزنید. )شکل 58(

شکل 56شکل 55

شکل 58شکل 57

شکل 59
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21ـ برای رنگ دوم از پنجره paint Backet روی قطره چکان سمت راست پنجره کلیك کرده و قطره چکان 
را روی میز در قسمت رنگ دوم کلیك کنید. .)شکل 59(

22ـ از قسمت Edit به روش )شکل 58(، material دوم را نیز جایگزین رنگ دوم کنید. )شکل های60 و61(

16ـ مراحل ساخت پروژۀ میز کنفرانس    

16ـ 1: برش کاری: پروژۀ میز کنفرانس شامل هفت قطعه است. که دو قطعة از آن به صورت قوسی و بقیة 
یا  دورکن  بر،  پانل  دستگاه  از  می توان  قطعات  مستقیم  برش  برای  می باشد.  تخت  برش  به صورت  قطعات 

دستگاه سی ان سی برش های تخت استفاده نمود. 
در صورت استفاده از دستگاه سی ان سی ابتدا باید ورق موردنظر را توسط وسایل مختلف )دستی یا ماشینی( 
روی صفحه یا میز دستگاه قرار داد، و با تنظیم برنامه برش توسط دستگاه، اقدام به برش قطعات نمود. در 
مرحله بعد قطعات باقی مانده یا برش خورده در روی میز را باید پایین آورده و با متر ابعاد را بطور دقیق کنترل 

نموده و سپس قطعات را برش بزنید.

شکل 61شکل 60

شکل 63شکل 62

شکل 64
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در صورتی که دستگاه سی ان سی در موجود نباشد می توان با دستگاه پانل بر برش های مستقیم )90درجه( 
را انجام داد.

اگر دستگاه سی ان سی در دسترس نباشد می توان با استفاده از اره عمود بر و دستگاه اورفرز اقدام به قوس  
بری نمود.

شکل 67شکل 66شکل 65

شکل 69شکل 68

توجه: هنگام کار با دستگاه پانل بر، باید هم نکات ایمنی را رعایت نمود. 
برای برش قسمت های قوسی کار از دستگاه سی ان سی مخصوص قوس بری و یا دستگاه اورفرز استفاده 

شود. 
اگر برش توسط دستگاه سی ان سی انجام گیرد ابتدا باید نقشه قطعه کار در مانیتور دستگاه طراحی شود 

و سپس به برش قطعه مورد نظر اقدام نمود. 
توجه: چون برش های قوسی دارای دورریز زیادی هستند ابعاد قطعه موردنظر را با توجه به مقدار دورریز 

در نظر بگیرید تا هنگام برش قوسی، جواب گو باشد وهمچنین خیلی دورریز نداشته باشد. 

توجه
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16ـ 2: نوارکاری: پس از انجام برش، باید لبه های مورد نیاز به نوارکاری را، عالمت گذاری نمود و توسط 
دستگاه پی وی سی آنها را نوارکاری کرد. 

برای کارهای قوسی باید از دستگاه پی وی سی مخصوص استفاده شود که در بعضی از دستگاه های سی ان سی 
عمل برش و نوارکردن کارهای قوسی همزمان انجام می شود. 

نکته

شکل 72شکل 71شکل 70

شکل 74شکل 73

شکل 76شکل 75

در بعضی از انواع دستگاه  پی وی سی بعضی مواقع که هوا خیلی سرد باشد برای چسبندگی بیشتر یک 
چراغ حرارتی در زیر دستگاه قرار می دهند.
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از  باال  بودن صفحه  تیکه  به سه  توجه  با  بیشتر  زیبایی  برای  پروژه  این  در ساخت  16ـ 3: سوراخ کاری: 
اتصاالت الیت استفاده می شود؛ بنابراین باید از قبل نقشه همراه با اندازه های آن تهیه شود و طبق نقشه به 

وسیله دستگاه سی ان سی، سوراخ زن اتوماتیك و یا دریل ستونی اقدام به سوراخ کاری نمود..

شکل 78شکل 77

شکل 79

شکل 81شکل 80

هرچند مدت یک بار با استفاده از کولیس باید صحت سوراخ ها را از نظر فاصله بین سوراخ ها و همچنین 
عمق سوراخ، مورد بررسی قرار داد.

توجه
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17ـ مونتاژ محصول   

پس از اتمام مراحل برش، نوارکاری و سوراخ کاری، باید قطعات مورد نظر را به سالن مونتاژ منتقل نمود و به 
جاگذاری یراق آالت و متصل کردن قطعات اقدام کرد. 

پس از جاگذاری یراق آالت باید سه قطعه تشکیل دهنده صفحه میز را به طور دقیق به همدیگر متصل نمود.
شکل 83شکل 82

شکل 85شکل 84

شکل 87شکل 86

 به دلیل اینکه طرف باالی صفحه هنگام یراق کوبی روی میز قرار گرفته است نباید دچار کوچک ترین 
خراشی گردد به همین دلیل باید روی صفحه را با مشمع یا هر پوشش مناسبی پوشاند. 

توجه

در مرحله بعد باید یکی از پایه ها را در جای خود مستقر نموده و محکم کرد.
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پس از محکم کردن یکی از پایه ها باید قید اتصال پایه ها را آماده و در جای خود مستقر نمود.

پایه دیگر را باید درجای خود متصل کرد و آن را کاماًل محکم نمود. در پایان، پایه های ریگالژی را در زیر 
پایه میز محکم کنید.

به نظر شما به چه دلیل از پایه های ریگالژی در کار های صنایع چوب استفاده می شود؟ 

در پایان باید یك بار دیگر پیچ های الیت و پیچ های اتصال دهنده را محکم نموده و کار را به سطح کارگاه 
انتقال دهید.

پرسش

شکل 90شکل 89شکل 88

شکل 92شکل 91

18ـ کنترل کیفیت، و بسته بندی   

بسته بندی این میزها می تواند به دو صورت انجام گیرد:
1ـ به همان صورت مونتاژ شده: میز پس از مونتاژ نهایی توسط نایلون حبابدار یا مواد دیگر پیچیده و در 
انبار شرکت نگهداری می شود. این روش بیشتر در جایی که فضای خیلی زیادی برای انبار در اختیار داشته 

باشند و همچنین زمان ساخت تا تحویل کاال خیلی زیاد نباشد، مناسب است. 
2ـ روش باز کردن )دمونتاژ(: در این روش کاال پس از مونتاژ اولیه، در داخل سالن مونتاژ، به صورت کامل یا نیمه 
کامل باز شده و به صورت تکی یا چند قطعه ای بسته بندی و در انبار نگهداری می شود. در این روش فضای کمتری 

مورد نیاز است و معموالً زمان تحویل کاال طوالنی تر می باشد. پروژه طبق نقشه در محل دوباره مونتاژ می شود.
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مراحل مونتاژ میز کنفرانس پایه فلزی
1ـ انتقال قطعات برش خورده، نوارکاری شده و سوراخ کاری شده به میز مونتاژ

2ـ یراق کوبی و متصل نمودن صفحه باالی میز 

3ـ پس از مونتاژ صفحه به طور کامل باید پایه ها را به محل مورد نظر در روی صفحه محکم نمود.

شکل 94شکل 93

شکل 95

شکل 97شکل 96

شکل 99شکل 98
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3ـ پس از مونتاژ کامل، باید میز را در کف کارگاه )تراز( قرارداده و پایه های آن را به صورت تراز تنظیم کنید.

شکل 100

شکل 102شکل 101

به نظر شما چگونه می توان صفحۀ میز را که دو رنگ انتخاب شده است )ماهاگونی - ونگه - ماهاگونی( 
بدون استفاده از صفحه و رنگ سیاه ونگه دو رنگ مونتاژ نمود؟ یعنی جایگزین رنگ سیاه را با درنظر 

گرفتن رنگ ماهاگونی جستجو و پس از بحث و بررسی به هنر آموز خود اعالم کنید.

بحث 
کالسی
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5

و تهیه نقشه فنی،
2

1
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طراحی و ساخت پیشخوان)کانتر(

.

پودمان 4

طراحي و ساخت پیشخوان )كانتر(
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واحد یادگیری 6

 شایستگی طراحی و ساخت پیشخوان)کانتر(

آیا تا به حال پی برده اید:

 چند نوع پیشخوان وجود دارد؟
 بهترین مواد اولیه براي ساخت پیشخوان داراي چه و یژگي هایي است؟

 روش ساخت پیشخوان چگونه تعیین مي شود؟
 برای ساخت پیشخوان، تخته خرده چوب، چوب ماسیو یا ام دی اف، کدام بهتر است؟

 از چه اتصاالتي براي ساخت پیشخوان مي توان استفاده کرد؟
 پیشخوان را چگونه بسته بندي مي کنند؟ 

استاندارد عملکرد:استاندارد عملکرد:

پس از اتمام این و احد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که از صفحات فشرده چوبي به عنوان مواد اولیه 
برای ساخت پیشخوان، با توجه به طرح و نقشه آماده سازی نموده و استفاده کنند. 
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ساخت پارتیشن و کانتر   

1ـ پروژه ساخت و مونتاژ پیشخوان )کانتر(
با توجه به دانسته های علمي و عملي که طي این دوره به دست آمده، مي توان با مواد اولیه مناسب، پیشخوان 

یا میز منشي ساخت و مونتاژ کرد. )شکل 1(

شکل 1ـ پیشخوان )کانتر(

2ـ تعریف پروژه و کاربرد آن   
باجه، گیشه، دیواره یا میزی که قسمت اداری بانك ها، محل پرداخت پول در مطب ها، دفاتر خدماتی، محل 
پاسخگویی ارباب رجوع در ادارات و غیره را از قسمت مشتریان مجزا مي کند، عنوان کانتر، پیشخوان، یا میز 
منشی معروف مي باشد که بر حسب نوع کار، سلیقه مشتری یا سفارش دهنده، و بودجه مي تواند متغیر باشد 

که در شکل هاي 2 تا 5 چند نوع پیشخوان آورده شده است.

شکل 3   شکل 2         
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شکل4           شکل 5   
کانتر ها را مي توان با استفاده از مواد مختلف و یا به صورت ترکیبی تولید کرد.

3ـ هدف از تعریف پروژه   
هدف اصلی پروژه:کسب مهارت شایستگی طراحی و ساخت پیشخوان و کاربرد آن 

هدف فرعی: کاربرد پیشخوان از نظر، اندازه، مواد اولیه، کاربرد و ... تنوع زیادي دارد که در شکل هاي 6 تا 8 
نمونه هایي ار آنها را مشاهده مي کنید. 

شکل7 شکل 6      
 

                 شکل 8                   شکل 8
سایر اهداف: کاربرد کلیه مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز ساخت انواع کانتر، و روش های نصب و مونتاژ
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4ـ مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی   

توجهات زیست محیطي:   استفاده از مکنده ها برای خروج گرد و غبار و ذرات به خارج از محیط کارگاه 
با توجه به اینکه چوب و صفحات چوبی به خصوص ام دی اف در هنگام برش و عملیات کارگاهی دارای گرد و غبار 
زیادی مي باشند و این، ذرات ریز گرد و غبار ناشی از برش چوب ها و صفحات، برای مدت زمان طوالنی در هوا 
معلق بوده و مي تواند با و رود به سیستم تنفسی افراد شاغل در محیط موجبات بیماری دستگاه تنفسی ایشان 
را فراهم نموده و یا با نشست روی تجهیزات و محصوالت تولیدی، کاهش کیفیت و عمر مفید آنها را در پی 
داشته باشد. از این رو جمع آوری این آالینده ها نه تنها ضامن ایمنی محیط کارگاه و همچنین محیط زیست 

مي باشد بلکه با ارتقاء سطوح بهداشتی نقش مؤثری در افزایش بهره وری و سودآوری این صنایع دارد.
بنابراین سازندگان دستگاه های صنایع چوب به فکر رفع این مشکل افتادند و با ساخت دستگاه های مکنده تا 

حدودی این مشکل را رفع نمودند. 
دستگاه های مکنده با توجه به نوع کارگاه و فعالیت آن دارای انواع مختلفی از نظر حجم و نوع کار بوده و دارای 
دو نوع سیار و ثابت )مکنده مرکزی( مي باشند مکنده های سیار با توجه به حجم کار و دستگاه برش مورد 

استفاده دارای انواع مختلفی هستند که در شکل 9 تا 11 چند نمونه از آن آورده شده است 

شکل 9ـ مکنده سیار

مکنده های ثابت )مرکزی(: این مکنده ها که بیشتر در کارخانه جات و کارگاه های بزرگ صنایع چوبي مورد 
استفاده قرار می گیرند، داراي سیستمي بدین شرح هستند: مخزن و موتور مکنده، بیرون از کارگاه قرار گرفته 
و هر ماشین، داراي کانالي زمیني یا هوایي است که گرد و غبار و ذرات را از دستگاه ها به سیلو های ذخیره 

منتقل می کنند.
سیستم جمع آوری غبار و ذرات به این صورت است که پس از جمع آوری از طریق لوله ها به سیستم مکنده 
انتقال داده مي شوند در این قسمت پس از عبور هوای حاوی ذرات و گرد و غبار از توری ها و صافی های 
مخصوص، در مخزن هایی جمع آوری مي گردد هوای تصفیه شده دوباره از طریق کانال هایی به داخل محیط 

کار برمي گردد این عملیات جهت جلوگیری از اتالف انرژی گرمایشی و سرمایشی مي باشد. 
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شکل 11ـ نحوه اتصال مکنده های ثابت          شکل 10ـ مکنده مرکزی )ثابت(  

هر کدام ازاین مکنده ها )ثابت و سیار( دارای معایب و مزایایي به شرح زیر هستند:
مزایای مکنده های ثابت 

1ـ قرارگیری در فضای بیرون از کارگاه 
2ـ پوشش حداکثري ماشین آالت 

3ـ قدرت باالی مکش 
4ـ داشتن مخزن بزرگ 

5  ـ تخلیه راحت تر گرد و غبار و ضایعات 
6  ـ صرفه جویی در مصرف و اتالف انرژی

معایب مکنده های ثابت
1ـ نیاز به سرمایه زیاد 
2ـ اشغال فضای زیاد 

3ـ نیاز به تخصص، هنگام نصب آن 
4ـ مشکل انتقال آن به واحد های اجاره 
5  ـ روشن بودن دائم و مصرف زیاد برق

مزایای مکنده هاي سیار 
1ـ ارزان بودن 

2ـ نیاز به فضای کم 
3ـ امکان جابه جایی راحت تر 

4ـ تنوع بیشتر 
5  ـ توانایی استفاده از برق تك فاز 

معایب مکنده های سیار 
1ـ حجم کم مخرن 

2ـ مکش کمتر در مقایسه با دستگاه های ثابت 
3ـ دست و پا گیر بودن لوله و شیلنگ های آن

تحقیق 
کنید

آیا مي توان با استفاده از مکنده های سیار سیستمی مانند مکنده های ثابت طراحی نمود؟ چگونه؟ 
درباره کاربرد ضایعات و خاک اره های جمع آوری شده توسط مکنده ها، تحقیقي کامل انجام دهید 

برای جلوگیری از انعکاس صدای زیاد دستگاه مکنده چه پیشنهادی دارید؟ 
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طراحی و ساخت پیشخوان)کانتر(

5  ـ شایستگی های غیرفنی    

شایستگی های غیر فنی

شایستگی های غیر فنی

در انجام کارگروهی مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه اي

همیشه درحال یادگرفتن باشید.یادگیری مادام العمر

درانجام فعالیت کارگاهی خالق وکارآفرین باشید.نوآوری و کارآفریني

ازمواد اولیه استفادۀ بهینه نموده وصرفه جویی کنید.مدیریت منابع

ارتباطات، سایر شایستگي های غیر فني و  اطالعات  فناوری  دیگران،  آموزش  کارگروهي،  به  می توان 
تفکر سیستمي و تفکر خالق اشاره نمود.

باتوجه به استفاده و کاربرد پیشخوان ها مي توان کانتر هایی ساخت که عالوه بر مصرف کم مواد اولیه و مصالح، 
کارایی بیشتری داشته باشد.

کانتری طراحی کنید با کارایی هاي مختلف، و آنگاه در این باره با هنرآموز خود بحث نمایید.

6ـ  نقشه ایزومتریک پیشخوان )کانتر(        

شکل 12ـ تصویر مجسم کانتر
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A-A ( 1 : 15 )

F ( 1 : 8 )

A

A

F

65
0
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0

23
5

25
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5
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5
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0
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0
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29

5

23
5

25

184

25 16

300

7ـ نقشه سه نما   

شکل 13ـ سه نمای )کانتر( 
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طراحی و ساخت پیشخوان)کانتر(

8  ـ نقشه انفجاری پروژه     

شکل 14
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9ـ نقشه برش و دیتیل    

شکل 15

A-A ( 1 : 15 )

F ( 1 : 8 )
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F
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5

25
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طراحی و ساخت پیشخوان)کانتر(

10ـ جدول لیست برش   

با توجه به نقشه پیشخوان مورد نظر جدول فهرست موادی برای آن طراحی کنید طوری که تمام مواد اولیه 
آن ام دي اف 16 میلی متری باشد.

متراژطولعرضطولعرضضخامت
11MDF2162739600.52011.9نقره ای
22MDF2162739600.52011.9نقره ای
33MDF2251369600.26023.8بیاز مش
44MDF2251089600.21000.0نقره ای
55MDF1252969960.29222.6نقره ای
66MDF1252967200.21021.4نقره ای
77MDF1162357200.17000.0نقره ای
88MDF1167007200.50000.0نقره ای
99MDF1256469960.64223.3نقره ای
1010MDF1252987620.23010.8نقره ای

3.8
11.9

(طبقه)صفحه پايين 

(کانتر )ميز پيشخوان   (ليست برش)جدول ليست قطعات 

یف
رد

وادار بااليی جلوکانتر
وادار پايينی جلوکانتر

صفحه ميز پشت کانتر

سمت و متراژ نوارکاری

بدنه بيرونی
بدنه داخلی

نام قطعه
کد 

قطعه
مساحتبه ميليمترابعاد قطعات تعدادرنگجنس

مترمربع

پيشانی جلو
پيشانی عقب
(صفحه رو)صفحه باال 

(متر طول) میل 25متراژ کل نوارکاری صفحات 

جمع 
کل

1.89

(متر طول) میل 16متراژ کل نوارکاری صفحات 

قيد عمودی ميز پشت کانتر
(متر مربع) درصد دورریز 10+  میلیمتری 16مساحت کل صفحات 
2.03(متر مربع) درصد دورریز 10+  میلیمتری 25مساحت کل صفحات 
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11ـ نقشه چیدمان یاجانمایی قطعات در صفحه   

شکل 16 ب - دو رنگ

شکل 16 الف-  تک رنگ
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طراحی و ساخت پیشخوان)کانتر(

12ـ جدول یراق آالت    

کاربردمحل نصبتعدادعنوان یراق آالت ردیف

وضعیت قرارگیری

یه
اول

اژ 
ونت

م

اق
یر

سه 
کی

ول
حص

ن م
ارت

ک

20الیت کامل 1
اتصال صفحات 
پیشخوان و میز 

جلو آن
اتصال دو قطعه 

رول پالك یك طرفه سفید 2
اتصال قطعاتمونتاژ قطعات میز6)ساپورت طبقه( 

اتصال قطعاتمونتاژ قطعات میز14الیت سفید )اتریشی(3

اتصال قطعاتمونتاژ قطعات میز6ساپورت طبقه )پالستیکی(4

اتصال قطعاتمونتاژ قطعات میز18شاخ الیت )اتریشی(5

اتصال میز پشت 2 نقره ای H پایه کرنر 6
پیشخوان

زیر صفحه میز 
پشت پیشخوان

اتصال قید میز 4پیچ شش گوش 60 ×  8 7
پشت به پایه فلزی

اتصال پایه ها 
به قید

اتصال قید میز 4مهره برنجی 817
پشت به پایه فلزی

اتصال پایه ها 
به قید

اتصال قطعاتمونتاژ قطعات میز4پیچ مخصوص رول پالك بلوم 9

اتصال قید میز پشت 4واشر تخت19×  8 10
به پایه فلزی

اتصال پایه ها 
به قید

رگالژ پیشخوانزیر پایه پیشخوان4پایه تنظیم ارتفاع مکعبی نقره ای11

در صورتي که این پروژه پیشخوان )کانتر( باپیچ معمولی مونتار شود چه ابزار و یراقي مورد نیاز است؟ جدول مربوطه 
را تهیه نمایید.

جدول 2 - یراق آالت پیشخوان
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جدول 3 - مواد، ابزار و تجهیزات پیشخوان

13ـ فهرست مواد، ابزار، و تجهیزات   

ماشین آالتابزار دستی ـ برقیابزار های دستیمواد مصرفیردیف

1

میلي متر   2 ضخامت  با  لبه  نوار 
براي صفحه 16 میلی متر

10/25 متر

دور کندریل برقیمتر نواری فلزی 

براي صفحه 2 میلي متر  لبه 2  نوار 
سوراخ زندریل شارژیگونیا فلزی25میلی متر 18/5 متر

3 1/8524 میلی متری   16  Mdf
متر مربع

تخت  دستی  پیچ گوشتی 
لبه چسبان صاف زندریل پایه دارو چهار سو

Mdf 25 میلی متری 2/016 متر 4
CNC دستگاهمیخ کوب بادیچکش چوبیمربع

5 4( سانتي متري   3 ام دی اف  پیچ 
الیت زنپیچ گوشتی پنوماتیکیچکش فلزیعدد(

کمپرسور باددریل برقیچکش الستیکی6

سوراخ زنسوهان7

سه کارهمته 3 معمولی8

ُکم کنمته خزینه 93/5
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طراحی و ساخت پیشخوان)کانتر(

14ـ نقشه فنی قطعات    

A-A ( 1 : 8 )

B ( 1 : 2 )

C ( 1 : 2 )

AA

B C

42
0

42
0

96
0

17,5

12
,5

30

5
3x

200 50
5

2x
275

16

60

30

PVC

بدنه بیرونى
A-A ( 1 : 8 )

D ( 1 : 2 )

E ( 1 : 2 )

G ( 1 : 2 )

AA

DE

G

42
0

42
0

13
5

50

54 192

20050

5
2x

16

10
3x

253x

82x

275

24
7,

5

13

60
42

0
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0

93

20
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30

12
,5

25

10

5
3x

96
0

PVC

بدنه داخلى

A-A ( 1 : 6 )

A A

96
0

60
42

0
42

0

106 17

25
6x

3254

70

8
3x

20

6
13

PVC

PVC 140

25

پیشانى جلو

A-A ( 1 : 5 )

A A

3238

54

25

60
42

0
42

0

96
0

13
20

6

25
6x

74 17

8
3x

پیشانى عقب

شکل 17 الف
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شکل 17 ب

A-A ( 1 : 8 )

C ( 1 : 3 )

A

A

C

25
5x20

0

30
0

50

500

11
7

17 966

13

1000

PVC

PVC
PVC

PVC

صفحه باال
(صفحه رو)

A-A ( 1 : 8 )
F ( 1 : 3 )

A

A

F

56080

720

50

20
18

14
0

80
30

0

50
62050

15
4x

35
2x

10
2x

PVC

PVC
25

صفحه پایین
(طبقه)

720

60
0

70
0

50

30

5
2x

وادار پایینى
جلوکانتر
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طراحی و ساخت پیشخوان)کانتر(

A-A ( 1 : 8 )
G ( 1 : 4 )

H ( 1 : 4 )

A

A

G
H

560220

33
8

65
0

15
6

5217

50

862

20

21

10
8x

52

35
2x

560220

1000
102x

PVC

PVC

PVC

PVC

صفحه میز پشت کانتر

A-A ( 1 : 8 )
F ( 1 : 4 )

A A

F

69235
762

10
6

97
30

0

15
4x

8
2x

25 PVC

قید عمودى میز پشت کانتر

30
720

16

13
5

50
23

5

5
2xوادار باالیى

جلوکانتر

شکل 17 ج
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15ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار    

 Rectangle از منوي ابزار، ابزار sketchup 1ـ براي شروع طراحي میز پیشخوان )کانتر( بعد از باز کردن برنامه
را کلیك نموده و روي صفحه برنامه یك مستطیل به ابعاد قطعه مورد نظر رسم کنید. )شکل 18(
2ـ بعد از ترسیم مستطیل به آن با ابزار Push/pull به طول مورد نظر حجم دهید. )شکل 19(

3ـ کل قطعه را انتخاب )Select( و روي آن کلیك راست کرده و گزینة Make group را انتخاب تا قطعه 
طراحي شده یکپارچه شود. )شکل 20(

شکل 18       شکل 19        

  شکل 20
4ـ به دلیل یك اندازه بودن قطعه بعدي کل قطعه اول را انتخاب کرده و با کمك ابزار Move + ctrl آن را در 

فاصله مشخص کپي کنید. و فاصلة مورد نظر را تایپ کرده Enter را بزنید. )شکل 21(
5ـ قطعه سوم را به وسیلة ابزار Rectangle  ترسیم کنید و به آن حجم دهید. )شکل های 22 و 23(

شکل 22   شکل 21         
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طراحی و ساخت پیشخوان)کانتر(

شکل 23

6ـ به وسیلة ابزار Move آنرا به محل مورد نظر منتقل کنید. )شکل 24(
7ـ به همین ترتیب قطعه پیشاني پشت را نیز ترسیم و در محل خود قرار دهید. )شکل های 25 و 26(

شکل 25  شکل 24         

شکل 26

8ـ با ابزار Line از لبه پیشاني جلو به مقدار عقب نشیني قید پایین )نما جلو( رسم کنید. )شکل 27(
9ـ فاصلة بین دوپایه را بوسیلة ابزار Line تایپ کرده و Enter را بزنید )شکل 28(

10ـ براي تنظیم پایه دوم کانتر از انتهاي خط فاصله ها لبة پایه را رسم کنید. )شکل 29(
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شکل 28   شکل 27         

شکل 29
11ـ کل پایه اول را انتخاب کنید. )شکل های 30 و 31(

12ـ به وسیلة ابزار Move + ctrl آن پایه را کپي کرده و در انتهاي خط ترسیم شده قرار دهید. )شکل 32(

         کل 30          شکل 31  

شکل 32
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طراحی و ساخت پیشخوان)کانتر(

13ـ قید پایین )نما جلو( را ترسیم کنید و آن را در محل خود که مرحلة قبل Line مشخص شد قرار دهید. 
)شکل های 33 و 34(

14ـ صفحه پایین کانتر مورد نظر را ترسیم کنید و آن را درروي قید پایین انتقال دهید. )شکل های 35 تا 38(.

شکل 34   شکل 33         

شکل 36   شکل 35          

شکل 38 شکل 37         

15ـ قید باالیي کانتر را ترسیم کنید و روي صفحه قرار دهید. )شکل های 39 و 40(
16ـ بعد از آن صفحه باالیي کانتر را ترسیم کرده و در باالي پایه ها قرار دهید. )شکل های 41و42(
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شکل 40   شکل 39         

شکل 41
17ـ براي طراحي پایه های فلزي میز ابتدا پایه افقي پایین را ترسیم کرده و به آن حجم دهید. )شکل 43(

18ـ براي به دست آوردن فاصله محل قرار گرفتن پایه عمودي از ابزار Line استفاده کنید و فاصله هاي مورد 
نظر را ترسیم کرده و سطح مقطع پایه عمودي را به دست آورید. )شکل های 44 تا 50(

شکل 43   شکل 42         

شکل 44
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طراحی و ساخت پیشخوان)کانتر(

شکل 46    شکل 45         

شکل 48   شکل 47         

شکل 50 شکل 49         
19ـ براي پاك کردن خط هاي اضافه از ابزار eraser استفاده کنید. )شکل 51(

20ـ بعد از انتخاب ابزار eraser روي خطي که قرار است پاك شود کلیك و پاك کنید. )شکل 52(
21ـ مستطیل به دست آمده روي پایه افقي را به سمت باال حجم دهید تا پایه عمودي به دست آید. )شکل 53(

شکل 52   شکل 51         
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شکل 53
22ـ براي ترسیم پایه افقي باال از ابزار Line موازي پایه افقي پایین خطي به فاصلة معین رسم کنید. )شکل 54(

23ـ  از انتهاي خط ترسیمي مستطیلي به اندازه پایه افقي باالیی کانتر ترسیم کنید )شکل 55(
24ـ مستطیل مورد نظر را حجم داده و پایه افقي باالي پایه میز به دست مي آید. )شکل 56(

شکل 55   شکل 54         

شکل 56
25ـ براي پرکردن حفره ایجاد شده روي پایه افقي باالیي از ابزار Push/pull استفاده کرده و به سمت طرفین 

بکشید. )شکل 57(
26ـ پایه به دست آمده را انتخاب کرده select و روي آن کلیك راست کنید و گزینة make group را کلیك 

کنید تا پایه مورد نظر یکپارچه شود. )شکل 58(
27ـ براي ترسیم کردن پایه دوم ابتدا روي پایه اول کلیك کرده و با ابزار Move +ctrl درفاصلة معین )فاصله 

را تایپ کرده( و Enter را بزنید. )شکل  های 59 و 60 (
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طراحی و ساخت پیشخوان)کانتر(

شکل 58   شکل 57         

شکل 59

28ـ صفحه میز را ترسیم کنید. )شکل 61(
29ـ  با ابزار line فاصلة لبة صفحه میز و پایه را مشخص کنید. )شکل های 62 و 63(

شکل 61   شکل 60         

شکل 62
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30ـ  صفحه رسم شده میز را با ابزار move به انتهاي خط رسم شده هدایت کنید. )شکل 64(
31ـ  براي تعیین محل قید پایین میز از ابزار line استفاده نموده و محل قرار گرفتن قید را رسم کنید. )شکل 65(

        شکل 63          شکل 64  

شکل 65
32ـ  قید پایین )بین دو پایه( را ترسیم کرده و روي نقطه به دست آمده قراردهید. )شکل 66(

33ـ کل میز را انتخاب کنید. )شکل67(

شکل 66            شکل 67      

 شکل 68
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طراحی و ساخت پیشخوان)کانتر(

بر روی نقطة بنفش رنگ  انتخاب و  را  براي جابه جایي میز استفاده نموده وسط میز   move ابزار از  34ـ 
به دست آمده کلیك چپ کرده و به طرف نقطة )بنفش رنگ( وسط کانتر هدایت کرده و با قرار گرفتن روي 

نقطه کلیك چپ کنید تا ثابت شود. )شکل 69(
35ـ براي رنگ آمیزي روي گزینه paint buket کلیك کرده و رنگ مورد نظر را انتخاب کنید و روي قطعه 

مورد نظر کلیك نمایید. )شکل های 70 تا 74(

شکل 70   شکل 69         

شکل 72   شکل 71         

شکل 74 شکل 73         
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16ـ مراحل ساخت محصول    

16ـ1ـ برشکاری: در این مرحله باید باتوجه به کات مستر به دست آمده اقدام به برش قطعات نمود.

شکل 76ـ انداختن ضایعات در کف کارگاه                شکل 75ـ برش توسط دستگاه پانل بر  

هنگام برشکاري، باید مسائل ایمنی را کاماًل رعایت کرد و از و سایل ایمنی فردی استفاده نمود.

قطعات دورریز باقی مانده از برش را نباید زیر و اطراف دستگاه ریخت زیرا عالوه بر بی نظمی کارگاه 
خطراتی مانند گیرکردن پا، سرخوردن و ... را در پي خواهد داشت.

توجه

نکته

با توجه به اینکه صفحات ام دی اف و لترون حاوی چسب 
و مواد شیمیایی بوده و هنگام برش گرد و غبار زیادی 
ایجاد مي کنند هنگام کار باید از ماسك حفاظتی مناسب 
به سیستم  نیز  برش  دستگاه  و همچنین  نمود  استفاده 

مکنده متصل باشد
دستگاه  به  مناسب  وسائل  با  باید  خورده  برش  قطعات 

بعدی انتقال یابد. )شکل 77(

شکل 77ـ حمل قطعات توسط لیفتراک کوچک
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16ـ2ـ نوارکاری: ضخامت قطعات باید طبق عالمت و شماره مشخص شده با دستگاه لبه چسبان نوارکاري شوند که 
با توجه به نقشه کار معموالً نوار را همرنگ، گاهی مواقع متضاد یا با رنگ های دیگر در نظر مي گیرند. )شکل 87 و 97(

   شکل 78ـ نوار کردن قطعه کار     شکل 79ـ محل استقرار نوار لبه 

به نظر شما وجود خط کشی در محیط کار چه مزایایي دارد؟ پرسش
گروهی

معموالً در کنار هر یک از دستگاه های موجود در کارگاه یک سری مواد و ابزار الزم برای سرویس و تعمیرات 
آنی دستگاه قرار مي دهند.

نکته

  شکل 81  شکل 80

  شکل 82

16ـ3ـ سوراخکاری
با توجه به نقشه های فنی، باید با سوراخ زن اتوماتیك 
یا دستگاه دریل ستونی، به سوراخ کاری جای پیچ های 
الیت و اتصاالت دیگر در بعضی از کارخانه جاتي که 
هستند  مجهز  پیشرفته  سی ان سی  دستگاه های  به 
عملیات  با  هم زمان  سوراخ کاری  عمل  است  ممکن 

دیگر در همان دستگاه انجام شود.
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17ـ مونتاژ محصول   
قطعات آماده )برش خورده، نوار شده، سوراخ شده( باید را به کارگاه مونتاژ منتقل شوند. 

از برش،  نام کارگاه مونتاژ وجود دارد که قطعات پس  به  بزرگ واحدي  در کارگاه ها و کارخانجات  معموالً 
نوارکاری، سوراخکاری و ... به آنجا منتقل مي شوند. )شکل83(

در کارگاه مونتاژ عالوه بر میزهای مونتاژ کمد ها و قفسه هایی نیز وجود دارد که یراق و ابزارآالت مورد نیاز در 
آن نگهداری می شود.  )شکل های 84 و 85(

شکل 83            شکل 84                 شکل 85  

پس از انتقال قطعات به میز تمیزکاری، باید اضافه های چسب و ... را از روی آنها پاك کرده و آماده مونتاژ 
نمود )شکل 86 و 87(

        شکل 86  ـ میز تمیز کاری            شکل 87  ـ میز مونتاژ

با توجه به اینکه برای تمیزکاری قطعات ممکن است از مواد شیمیایی مانند الکل، تینر و ...استفاده شود توصیه 
مي گردد عالوه بر استفاده از و سایل حفاظتی مانند ماسک، دستکش و ... در طول شیفت کاری برای سالمتی 
و جلوگیری از تأثیرات منفی گاز های حاصله و گرد و غبار محیط های کارگاهی حتماً شیر بنوشید. )شکل 88(

نکته



211

طراحی و ساخت پیشخوان)کانتر(

شکل 88

مونتاژ پایه های کانتر: قطعات پایه را با توجه به سوراخ کارهای انجام شده و یراق های الزم به یکدیگر متصل 
کنید برای این کار ابتدا باید یراق الزم )پیچ های الیت( در محل های مورد نظر قرار داده شده و قطعه بعدی 
با توجه به محل سوراخکاری روی قطعه پایینی قرار گیرد و با پیچ گوشتی های پنوماتیکی، شارژی یا دستی 

محکم شود. )شکل های 89 تا 94(

شکل 90        شکل 91 شکل 89      

     شکل 92      شکل 93  شکل 94
طرف دیگر پایه را در محل خود محکم کرده و درپوش آن )قطعه چهارم( را در جاي خود قرار داده و تنظیم کنید. 

پس از مونتاژ پایه ها باید سقف، طبقه و قسمت های دیگر را طبق نقشه مونتاژ کنید.
در مرحله بعد به مونتاژ میز جلو کانتر اقدام نمایید برای این کار ابتدا باید 2 عدد پایه فلزی تهیه نموده و آنها را 
توسط پیچ های مخصوص به صفحه متصل نموده و پس از آن وادار وسط دو پایه را توسط پیچ به پایه ها اتصال 

داد. )شکل های 95 تا 97(
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شکل 97         شکل 95         شکل 69  

در پایان قسمت میز را با اتصال به کانتر متصل کنید. )شکل های 98 تا 101(

شکل 98            شکل 99    

شکل 101 شکل 100                 
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18ـ کنترل کیفیت و بسته بندی     

مصنوعات  ساخت  کارگاه های  در  کیفیت  کنترل 
صفحه ای از ابتدایی ترین مرحله یعنی خرید یا ورود 
مواد اولیه به انبار شروع مي شود و باید دقت الزم را 
به عمل آورد که مصالح مورد استفاده فاقد هرگونه 
مرحله  از  کار  قطعه  که  بعد  مراحل  در  باشد.  عیبی 
مورد  لحاظ  هر  از  باید  گرفته مي شود  تحویل  قبلی 
و  شود  رفع  دارد  مشکلی  اگر  تا  گیرد  قرار  بررسی 
در پایان قسمت مونتاژ واحدی قرار گرفته که قطعه 
کار از نظر شکل ظاهری، ابعاد و اندازه، ایستائی و .. 
بررسی مي شود که واحد کنترل کیفیت نام دارد. در 
این قسمت است که معموالً لیبل یا مهر "کنترل شد" 

روی کاال زده مي شود. )شکل 102( 

با توجه به حجم بزرگ کانتر گاهي اوقات بسته بندی با مشکالتی مواجه مي شود و قطعه کار با همان حجم 
حمل و جابه جا مي گردد ولی گاهی قطعات به صورت نیمه ساخته بسته بندی مي شود تا هنگام مونتاژ نهایی 

فرد خریدار یا مشتری با مشکل زیادی مواجه نشود.
در قطعات بزرگ یکبار قطعه را به طور کامل مونتاژ مي نمایند که در صورت نبودن مشکل می توان آن را دوباره 

باز کرد، )ِدمونتاژ( قطعات آن را بسته بندی و در جای مناسب انبار می کنند. )شکل های 103 و 104(

 

شکل 104 شکل 103      

شکل 102
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پارتیشن   
پارتیشن از نظر لغوی یعني دیواری ثابت یا متحرك و نازك برای تقسیم کردن اتاقی بزرگ به بخش های 
کوچك تر و یا اصطالحاً به معنی جداساز و قسمت کننده می باشد. در گذشته پارتیشن را بیشتر از چوب و 
به صورت مجموعه ای بلند تا سقف مي ساختند با طبقاتی برای قرار دادن اشیا و تزئینات که از دوطرف قابل 
رویت باشد. این نوع پارتیشن بیشتر در میان فضای پذیرایی و نشیمن تعبیه مي شد. )شکل های 105 تا 107( 

شکل 107 شکل 106         شکل 105   

کاربرد پارتیشن ها در فضاهای مسکونی 
ـ تقسیم بندی فضای و رودی از فضاهای دیگر 

ـ جدا کردن هال از پذیرایی 
ـ جدا کردن پذیرایی از غذاخوری

ـ پنهان کردن قسمت های قناس فضا، ستون های قرار گرفته در مرکز یا فضاهای با دیوار کج
ـ فضاسازی در اتاق های بزرگ و تبدیل آن به دو اتاق تودرتو مثاًل اتاق کار، محل خواب و فضای تعویض لباس 

پارتیشن اداری
این پارتیشن ها برای جداسازی موقت یا دائم در فضاهای اداری مورد استفاده قرار مي گیرند که به زیبایی 
فضای داخلی ساختمان نیز کمك زیادی می کنند. پارتیشن اداری به علت تنوع در طرح، ارتفاع، نوع کاربری، 
ترکیب بندی رنگ، مواد مورد استفاده و ملزومات آن می تواند مکمل مناسبی در طراحی دکوراسیون فضاهای 

اداری باشد. 
بعضی از دالیل استفاده از پارتیشن در محیط های اداری عبارتند از:

1ـ در مراکز آموزشی و ادارات برای استفاده از فضا مي توان با کمك از پارتیشن فضاهای بزرگ را به چند 
قسمت بر اساس کاربرد تقسیم نمود

2ـ به منظور صرفه جویي در مصرف انرژي در سالن های بزرگ مي توان از پارتیشن براي فضاسازي استفاده نمود.
3ـ براي جداکردن فضای اداری )اسناد و مدارك( از دسترس عموم باید از پارتیشن استفاده کرد.
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شکل 109
پارتیشن های اداری به دو دسته تقسیم مي شوند:

1ـ پارتیشن تك جداره
2ـ پارتیشن دوجداره 

پارتیشن های تك جداره دارای ستون های متعددی هستند که قرار گرفتن آنها روی زمین، کار را راحت تر می کند. 
پارتیشن تك جداره معموالً از پروفیل های آلومینیوم با ابعاد مختلف ساخته می شود که این کار باعث افزایش 
استحکام آن خواهد شد. این نوع پارتیشن جداکننده ای سبك تر و مقرون به صرفه تری از انواع دیگر جداکننده ها 

است و براي ایجاد فضا های خصوصی و نیمه خصوصی کاماًل مناسب است. )شکل های 110 تا 112(

شکل 111      شکل 112        شکل 110   

پارتیشن های دوجداره: در پارتیشن های دوجداره قابلیت ساخت قاب های یك تکه و بزرگ وجود دارد. بدنه 
پارتیشن به  اندازه کافی مقاومت و استحکام دارد و می تواند بدون نیاز به ستون بر روی زمین قرار بگیرد. 

)شکل های 113تا  115( 

شکل 115      شکل 113                   شکل 114  
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 انواع پارتیشن های اداری از نظر مواد تشکیل دهنده
1ـ تمام ام دی اف )شکل 116(

2ـ ترکیب شیشه و ام دی اف )شکل 117(
3ـ ترکیب آلومینیوم و شیشه )شکل 118(

4ـ ترکیب آلومینیوم و ام دی اف )شکل 119(

 

شکل 119 شکل 118

شکل 117 شکل 116

یادآوری
عالوه بر مصالح گفته شده و ترکیبی در ساخت پارتیشن امکان استفاده از مصالح دیگر نیز و جود دارد.

مزایای استفاده از پارتیشن های اداری
1ـ نصب سریع 

2ـ زیبایی و دکوراتیو بودن 
3ـ تنوع رنگ و طرح قابلیت حمل و نقل و جابه جایی آسان

4ـ اندازه دلخواه و تنوع ابعادي 
5ـ امکان مونتاژ و باز کردن سریع و آسان
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2
و تهیه نقشه فنی ،

1
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.

پودمان 5

چیدمان اداری با نرم افزار
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واحد یادگیری 7

شایستگی چیدمان اداري با نرم افزار

آیا تا به حال پی برده اید:

 عوامل مؤثر در چیدمان فضاي اداري کدامند؟ 
 با کدام نرم افزار بهترین چیدمان را مي توان انجام داد؟

 براي بهترین و مناسب ترین چیدمان به چه نکاتي باید توجه نمود؟
 در چیدمان محیط اداري چه نکاتي را باید در نظر گرفت؟

 نرم افزار در چیدمان فضاي اداري چه کمکي مي کند؟
 چیدمان فضاي اداري چه تأثیري بر روحیه مشتري یا ارباب رجوع دارد؟
 رنگ سایر اجزای اتاق اداري باید چه تناسبی با مبلمان آن داشته باشد؟

 یادگیری اصول فنگ شویی در چیدمان اداري چه کمکی به ما خواهد کرد؟
 انتخاب سرویس اداري متناسب با چیدمان چه تأثیری در احساس آرامش و امنیت ما دارد؟

استاندارد عملکرد:استاندارد عملکرد:

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود چیدمان فضاي اداري را با استفاده از نرم افزار 
انجام دهند؛ که الزمه این فعالیت، کسب اطالعاتی دربارۀ اصول و انواع چیدمان محیط اداري است.
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اولین و مهم ترین فضا و اتاق در مجموعه اداري شاید 
ادارات و مدیر عامل در  اتاق ریاست در  بتوان گفت 
شرکت ها و کارخانجات تولیدي و صنعتي است، که 

به معرفي آنها مي پردازیم.
بخش فضای  رسمی ترین  و  ریاست مهم ترین  اتاق 
اداری به شمار می آید که باید از رفت و آمد عمومی و 
دسترسي مستقیم دور باشد. چنین به نظر مي رسد 
که به دلیل نوع شخصیت و جلب توجه افراد مراجعه 
کننده، قاعدتاً بزرگ ترین و بهترین فضاها، باید اتاق 

مدیریت باشد.

اتاق مدیر عامل:
اتاق  معمولی،  کسب وکار  یك  در  که  مدیریت  اتاق 
بزرگ تر  اتاقي  که  عامل  مدیر  اتاق  تا  است  کوچکي 

می رود،  به شمار  تجاری  بزرگ  شرکت های  برای 
همواره قلب یك شرکت به حساب آمده و شرکت های 
مختلف بر حسب کار، درآمد و نوع مشتریان خود باید 
به دکوراسیون آن اهمیت بدهند، تا بتوانند گفته ها و 
تعهدات خود را با استفاده از دکوراسیون و فضای اتاق 

در دید و نظر مشتریان نمایان تر کنند.
یك  شخصیت  90 درصد  مي گوید:  روانشناسی  علم 
و  می گیرد،  شکل  دیگر،  فرد  در  اول،  دید  در  فرد 
اتاق مدیرعامل بیانگر نوع دید و نگرش یك شرکت 
است. استفاده از رنگ، نور، نوع چیدمان، فضاسازی ها 
به صورت  ساختمان  یك  در  اتاق  موقعیت  حتی  و 
مشتریان  و  می گذارد  تأثیر  مشتری  در  ناخودآگاه 
حتی از نظم و دقت و تمیزی محیط به صحت و دقت 

مدیرعامل پی مي برند. )شکل های2 و 3(

شکل3شکل2

اصول چیدمان و طراحی دکوراسیون اداری    

شکل1
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نورپردازی اتاق مدیریت:
 اتاق یك مدیر می تواند با پرهیز از هزینه های سرسام آور و فقط با یك نورپردازی ساده از سایر اتاق ها متمایز شود.
روش اصولی نورپردازی برای مطالعه تابش نور از سمت چپ است و اگر شخص پشت به نور قرار بگیرد سایه 
خودش روی میز می افتد اما با توجه به تأثیر این نور از لحاظ بصری و روانی، می توان این مشکل را با استفاده از 
نورپردازی مناسب حل کرد، و بر ایجاد عواملی برای جلب اعتماد ارباب رجوع تمرکز کرد. شاید شما به عنوان ناظر 
اصاًل متوجه نباشید که دلیل اعتمادی که ناگهان به فرد پشت میز پیدا کرده اید چیست یا برعکس، چرا مایل 

هستید هر چه سریع تر از این اتاق خارج شوید!
عوامل بصری زیادي وجود دارد که باعث قضاوت فرد بیننده می شود. برای مثال فضای روشن و باز، حس 
آرامش و امنیت بیشتری به فرد می دهد تا فضای بسته و تیره. اگر دقت کرده باشید در برنامه های تلویزیونی 
از این مسئله استفاده می شود. در برنامه هایی که پشت مجری یك پنجره قرار گرفته، درنتیجه فضای  نیز 
صحنه به بیننده حس اعتماد القا می کند، فواره در صحنه به بیننده حس پیروزی و اختالف سطح رو به باال 

به او حس پیشرفت و آینده نگری منتقل می نماید. )شکل های 4 و 5( 

شکل5شکل4

حس اعتماد 
در مرحله اول باید اهداف خود را از دکوراسیون تعیین کرد اینکه در بیننده باید چه حسی القا شود؟! حس 

اقتدار مدیریت، حس صمیمیت، یا حس اعتماد؟
برای یك مدیر فروش، جلب اعتماد مشتری مهم ترین عامل موفقیت اوست. مشتری با ورود به اتاق باید درك 
کند که می تواند به حرف های مدیر اطمینان داشته باشد، در واقع جدا از طرز برخورد و ظاهر مدیر، چیدمان 
مبلمان و جزئیات مربوط به آن، حتی مدل و سبك صندلی ها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. یك صندلی 
بلند و پُر ابهت به مشتری نشان مي دهد که با یك مدیر قدرتمند روبه روست، در واقع این دکوراسیون به شما 

می فهماند که مدیر، قواعد خاص خودش را دارد. )شکل های 6 و 7( 
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حس اعتماد با تمرکز بر نورهای طبیعی: در معماری 
امروز، سعی می شود میز مدیر پشت به نور قرار بگیرد تا 
نخستین صحنه ای که به چشم مراجعه کننده می خورد 
نور باشد. این نور که از پشت سر مدیر می تابد به مشتری 
حس اعتماد داده و بحثی روشن و صادقانه مدیر را انتظار 
می کشد.اتاق مدیر می تواند یك در خصوصی برای ورود 
و خروج خود او داشته باشد. این نحوه رفت وآمد مدیر 

از نظر روانشناسی بسیار مهم است. زیرا کارمندان و 
مراجعان این طور برداشت می کنند که مدیر همواره در 
اتاقش حضور دارد. این در، برای اتاق رئیس می تواند به 
یك اتاق خصوصی دیگر راه داشته باشد که او بتواند 
قبل از مالقات با مهمانانش خود را مرتب کرده و گاهی 
برای مطب  این مسئله  استراحت کند.  نیاز  درصورت 

پزشکان نیز صادق است. )شکل های 8 و 9(

شکل6

شکل8

شکل7

شکل9

حس راحتی
فرض کنید در اتاق انتظار یك مطب دندان پزشکی هستید و می دانید دکتر هنوز نرسیده است. تحمل این 
انتظار همراه با درد دندان خیلی سخت تر از آن است که تصور کنید دکتر در مطب بوده و هر لحظه ممکن 
است انتظارتان پایان یابد. این مورد، برای خانه های مسکونی هم کاربرد دارد. اگر دید مهمان ها به محل ورود 
و خروج افراد خانه محدود نباشد، حریم خصوصی و حجاب ساکنان حفظ می شود. در این صورت اگر مهمان ها 
زودتر از یکی از اعضای خانه رسیدند، می توانند بدون اشراف به این موضوع منتظر بمانند. این قبیل ورودی ها 

و خروجی ها به اصطالح شیطونك نامیده می شود.



224

در شکل هاي 10و 11 نمونه هایی از این فضا ها را مشاهده مي کنید.
مبلمان اتاق مدیریت عالوه بر زیباتر بودن نسبت به فضاهاي دیگر، باید رسمی نیز به نظر برسد. همچنین 

القاکننده حس ریاست و مدیریت بوده و محلي مناسب براي پذیرایي از میهمانان مدیر باشد.

تناسبات فضایی   
چیدمان و مبلمان هر بخش از فضای اداری باید دارای تناسب با دیگر بخش ها باشد، اما در مورد دکوراسیون 
اتاق ریاست گاهی استفاده از تضاد می تواند این فضا را لوکس تر، پر اهمیت تر و مجزاتر از بخش های دیگر 
نشان دهد. به عنوان مثال، می توان اتاق مدیریت را کالسیك طراحی کرد و  فضاهاي دیگر را  مدرن طراحي 

نمود، که در این صورت این فضا از بخش هاي دیگر مجزا خواهد بود. )شکل 12(

شکل11 شکل10

شکل 12ـ دکوراسیون و چیدمان کالسیک اتاق مدیریت

انتخاب درست و الگوی چیدمان مناسب می تواند تصویری تأثیرگذار برای کارمندان و مراجعه کنندگان ایجاد 
نماید، تصویری که می تواند فرد را مورد اطمینان و یا عکس آن نشان دهد.
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مواد اولیه  مناسب اتاق مدیریت   
از مناسب ترین متریال ها برای اتاق ریاست، چوب است. میز چوبی بزرگ و کالسیك،  عالوه برقدرت بخشیدن 
به فضا، به مراجعه کننده نیز آرامش می دهد؛ این آرامش به دلیل سرشت و خاصیت طبیعي چوب است. وقتی 
از میز کالسیك استفاده می کند، از دید مراجعه کننده، فردی با اصالت، بسیار با نفوذ و مهم تر از آن فردی 
پابرجا و ماندگار خواهد بود. چیدمان مدرن با همه جذابیتش مدیر را فردي به  روز نشان می دهد، مملو از 

هیجانات زودگذر.

چیدمان داخلی اتاق اداري: 
برای چیدمان روی میز می توان از نماد های مدرن استفاده کرد، تا نشان دهد که مدیر عالوه بر اصالت فکری ، 

فردي کاماًل به روز است. این نماد می تواند یك دکور چوبی کوچك یا یك حجم هندسی فلزی باشد. 
به جاي مدارج  تابلوها  انتخاب  اما درمورد  برابر کند،  را چندین  اتاق  تابلوي مناسب می تواند جلوه  انتخاب 
تحصیلی و گواهینامه های کسب شده، می توان از تصاویر ساده، اما فکر شده استفاده کرد؛ این گونه تصاویر در 

ذهن بیننده حس اعتماد، پیروزی و ... القا می کنند.
دکوراسیون و چیدمان اتاق مدیریت و ریاست با وسایل دکوری چوبی:

از  پر  کتابخانه باید  است.  ریاست تأثیرگذار  یك اتاق  ضروریات  از  مناسب  میز  با  هماهنگ  و  زیبا  کتابخانه 
کتاب هایی مرتبط با حوزه کاری فعالیت شرکت باشد. در این صورت، مدیر از نظر کارمندان و مراجعه کنندگان 

فردی به نظر می رسد که بر پایه مستندات علمی، حرفی به میان می آورد!
انتخاب رنگ مناسب:

در دکوراسیون اتاق ریاست یا مدیریت هرگز از رنگ های فانتزی استفاده نکنید. شاید تصور شود رنگ های 
غیرقابل  فردی  نظرکارمندان،  در  را  مدیر  انتخاب  این  اما  می دهند  نشان  بانشاط  و  سرزنده  را  فرد  فانتزی 
اطمینان و فردی که چندان نباید روی حرف ها و تصمیماتش حساب کرد نشان می دهد. )شکل های 13 و 14(

شکل14 شکل13

رنگ هایی از طیف رنگ های کرم و ترکیب آن با رنگ سفید و قهوه ای  روشن بهترین رنگ ها برای این فضا 
هستند. این طیف رنگی، احساس آرامش و امنیتی را در مخاطب ایجاد می کند که در ضمیر ناخودآگاه او مدیر 

فردی قابل اعتماد، مصمم، با ابهت و تأثیرگذار می باشد. 
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نحوه چیدمان مبلمان اداری   

در مورد چگونگی قرارگیری مبلمان اداری و میز منشی و پرسنل در یك فضای اداری، باید به نکات زیر توجه نمود: 

انواع چیدمان مناسب براي محیط اداري با پروژه هاي ساخته شده در محتواي کتاب :
با اصول چیدمان و نورپردازی و ترکیب رنگ مناسب محیط های اداری آشنا شدید در این بخش با اصول و 

نحوه طراحی و چیدمان در نرم افزار کیچن دراو آشنا خواهید شد.
با توجه به اینکه در کتاب مبلمان اتاق خواب نیز در این خصوص توضیحاتی داده شد لذا در زمینه مبلمان 
اداری  مبلمان  طراحی  اصول  به  ذیل  در  مشروحه  مراحل  طی  و  کردیم  پیروی  اصول  همان  از  نیز  اداری 

می پردازیم.

 ارباب رجوع هرگز نباید به پشت میز یا به صفحه مانیتور و اطالعات محرمانه آن دسترسي داشته باشد.نکته
 میز منشی باید جایی قرار گیرد که به در ورودی اتاق مدیریت دسترسي داشته و به دیگر فضاها کاماًل مسلط باشد.

 چیدمان مبلمان اداری باید طوري باشد که مراجعه کننده به قسمت های خصوصی فضا مشرف نباشد.
 تعبیه توالت خصوصی و حتی االمکان در ورودی مجزا برای مدیریت پیشنهاد می گردد.

 به خاطر رسمی بودن فضا،  راحتی مبلمان اهمیت زیادی ندارد و ایجاد حس رسمی و اداری بودن تنها فقط توسط 
مبلمان های خاص اداری امکان پذیر است.
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   kitchendraw 6 .5 اصول طراحی و چیدمان با نرم افزار

شکل15

شکل17شکل16

به شکل های 59 تا 70 با دقت توجه کنید و نسبت به آنچه از طراحی تا کنون آموخته اید مورد بررسی و ارزیابی 
قرار دهید.

شکل19شکل18
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شکل20

شکل22

شکل24

شکل21

شکل23

در شکل های  16 الی 24 نماهایی از طراحی و چیدمان مبلمان اداری در نرم افزار گوگل اسکچ اپ را مشاهده 
می کنید، همانطور که قباًل توضیح داده شد کیفیت رندر در این نرم افزار در صورت عدم استفاده از پالگین 
v-rayدارای کیفیت مطلوبی نیست و با نصب این پالگین می توان کیفیت رندر عالی از این نرم افزار تهیه نمود 
اما صرف زمان بیشتر نسبت به رندرگیری نرم افزار کیچن دراو ورژن 6/5 ما را بر آن داشت جهت سهولت کار 
از این نرم افزار جهت چیدمان استفاده کنیم.بنابراین طی مراحل زیر می توانیم از قابلیت نرم افزار کیچن دراو 
ورژن 6/5 استفاده نموده و با وارد نمودن خروجی های به دست آمده از نرم افزار گوگل اسکچ اپ از یك رندر با 
کیفیت مطلوب تر نسبت به این نرم افزار داشته باشیم برای این کار باید از طراحی یك فایل با فرمت skp تهیه 
و ذخیره نماییم. نکته قابل توجه این است که اگر بخواهیم از کل طراحی انجام شده یك خروجی با فرمت 
موردنظر تهیه کنیم تغییرات سایز و رنگ هر یك از موضوعات و آبجکت ها به طور مجزا غیرممکن خواهد بود
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شکل25

شکل28

شکل26

شکل29

شکل27

چون به محض ذخیره فایل مجموعه طراحی شده به صورت گروهی تلفیق شده و این امر را دچار مشکل می کند 
لذا جهت سهولت کار و همچنین استفاده از آبجکت های طراحی شده در این نرم افزار و استفاده آن در سایر 
نرم افزار ها باید هر یك از موضوعات را طبق )شکل های25و 26( به صورت جداگانه انتخاب و ذخیره نماییم و به 

همین ترتیب برای کلیه آبجکت های طراحی شده این کار را تکرار می کنیم.

سایت  از  آماده  به صورت  که  آبجکت هایی  تمامی 
نام  با همان  دانلود کرده ایم   3dwarehouse.com
میز  مانند  آبجکت هایی  لذا  و  شد  خواهند  ذخیره 
طراحی  سفارشی  به صورت  که  غیره  و  کنفرانس 
ذخیره   Untitled نام  به  )شکل27(  مانند  نمودیم 
خواهند شدکه ما می توانیم با تغییر نام به راحتی به 
آن دسترسی پیدا کنیم. نکته قابل توجه این است که 
تصویر فایل ذخیره شده را می توانیم به همراه نام آنها 

مشاهده نماییم. 
در گام بعدی باید نرم افزار کیچن دراو را باز نموده و یك صحنه جدید برای طراحی به نام مبلمان اداری ایجاد 
نماییم. همان گونه که در )شکل28 و 29( مالحظه می کنید در ادامه طراحی مبلمان خواب یك صحنه جدید ایجاد 
می نماییم اما از آنجایی که در مبلمان اتاق خواب مراحل قید شده است از توضیح تفصیلی آن صرف نظر نموده و 
به ارائه تصاویر موردنظر در این خصوص بسنده می کنیم و طبق تصاویر 30 تا 33 تنظیمات زیر را انجام می دهیم.
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شکل30

شکل32

شکل34

شکل31

شکل33

شکل35

نکته ای که در تصویر 31 مالحظه می کنید این است که در حین ایجاد صحنه جدید، شما می توانید گوشه های 
دیوار اداره موردنظر را با توجه به حالت های مختلف قوسی و مستطیلی و یا پخی با ابعاد مورد نظر ایجاد نمایید. 

در شکل32 صحنه ایجاد شده با دیوار چینی موردنظر و همچنین ابعاد دیوار ایجاد شده را مشاهده می کنید. 

در شکل )33و34( طبق دستورالعمل file>imort>3dfile از پوشه ای که قباًل فایل های با فرمت skp را ذخیره 
نموده ایم را انتخاب و یکایك آبجکت ها را با ترتیب اولویت وارد نرم افزار کیچن دراو می نماییم )شکل35(. 
سپس طبق )شکل های36 و37( آبجکت موردنظر وارد شده را انتخاب و سپس کلیك راست نموده و با استفاده 

از گزینه اتربیوت تغییرات الزم در خصوص رنگ و ابعاد و اندازه ها را انجام می دهیم )شکل38(.
پس از وارد کردن و چیدمان ابجکت های از قبل طراحی شده در نرم افزار گوگل اسکچ آپ می توانیم از نمای 
پالن و ابزار visual field مطابق )شکل39( و دستور زیر عمل نمود و یا اینکه ابزار آن را در نوار ابزار به صورت 



231

چیدماناداریبانرمافزار

شکل36

شکل38

شکل37

شکل39

شکل40

دلخواه در باالی نرم افزار قرار داد که در آموزش نرم افزار کیچن دراو در کتاب طراحی کابینت آشپزخانه مفصل 
توضیح داده شد .

مطابق شکل 85 با استفاده از نمای realistice rendering و سپس رندر نهایي را اجرا مي نماییم.

طبق شکل 38 و اجرای دستور View>Visual Field زاویه دید را مشخص و سپس رندرگیری می کنیم. 
)شکل39(

یك  شد  داده  توضیح  بخش  این  مقدمه  در  که  همانطور 
در  لذا  می باشند  متعددی  فضاهای  دارای  اداری  ساختمان 
طراحی نیز این اصل باید مورد توجه قرارگیرد. برای این کار 
استفاده  قبلی  سندهای  در  شده  طراحی  پارتیشن های  از 

می کنیم. )شکل های 36 الی 40(
File>open >scene>select partition>copy ـ1
2- File >open> مبلمان اداری >past
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شکل41

شکل43

شکل45

شکل42

شکل44

شکل46

بدین ترتیب با استفاده از ابزار کپی و چسباندن می توانیم به تعداد دلخواه از پارتیشن های وارد شده ایجاد و 
 move همچنین می توانیم به هر تعداد از آبجکت های طراحی شده با دستورذیل ایجاد نماییم و با کمك ابزار

در جای مناسب خود قرار دهیم.
Select object >copy >past >move
به همین منوال می توانیم چیدمان را با دستور های آموزش داده شده انجام دهیم از آنجایی که ممکن است 

متراژ پارتیشن طراحی شده دقیقاً به اندازه فاصله دو دیوار نباشد لذا در بحث آموزش می توانیم از دیوارهایی 
به عنوان برآمدگی ستون استفاده کنیم )شکل45(. و طبق شکل 46 می توانیم رنگ آبجکت های وارده را به 

کمك ابزار اتربیوت )Attribute( تغییر داد. 
شکل های 47 و 48 چیدمان یك اداره را با تجهیزات و آبجکت ها و فضاهای موردنیاز اعم از اتاق مدیریت و 
حسابداری و طراحان و کارمندان ایجاد نموده و محل نشیمن ارباب رجوع و مشتریان هم به خوبی در آن رعایت 

شده است.
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شکل47

شکل49

شکل51

شکل48

شکل50

شکل52

جهت دیدن فضای هر یك از اتاق ها کافیست دیوار سمتی را که می خواهیم نمایش بدهیم به صورت پنهان 
درآورده و با استفاده از ابزار ویژوال طبق دستور زیر از نمای موردنظر استفاده کنیم و از آنجایی که در این 
حالت باید فضای دیدن طبیعی باشد در مرحله بعد باید با استفاده از دستور ابزرور ارتفاع 1800 میلی متر را 

انتخاب کنیم تا از ارتفاع موردنظر دید واقعی تری داشته باشیم. )شکل های49 و 50(

View>visual field>observer>relistice rendering…
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شکل55

شکل57

شکل56

شکل58

در نمای سه بعدی می توانیم با انتخاب هر آبجکت طبق آموزش های قبلی رنگ و سایز آبجکت ها را عوض 
کنیم )شکل های 56 تا 58(.

شکل54شکل53

در پایان رندر نهایی و نمونه طراحی های انجام شده به کمك نرم افزار کیچن دراو را ارائه و از هنرجویان عزیز 
خواسته می شود با استفاده از آبجکت های طراحی شده سایر چیدمان ها و فضاهای اداری را طراحی نموده و 
رنگ و سایز آنها را تغییر دهند و با کسب مهارت در طراحی بتوانند در آینده بر اساس نیاز مشتریان و بنا به 

کاربرد و مشاغل مختلف طرح های زیبا تر و در عین حال کاربردی تری را ارائه نمایند. 
در ذیل نماهای مختلف از فضای طراحی شده به همراه طراحی اداره دیگر را ارائه می نماییم. )شکل های 59 

تا 63(.
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شکل60

شکل62

شکل61

شکل63

شکل59
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شکل64

شکل66

شکل68

شکل70

شکل65

شکل67

شکل69

شکل71

تصاویر 64 و 65 با ابزار Realistic rendering  نمایش داده شده است. 

تصاویر 66 و 67 با ابزار Hide Face  نمایش داده شده است. 

تصاویر 68 تا 71 با ابزار Hide Face  نماهای دیگری ازطراحی و چیدمان فضای اداری می باشد . 
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کتاب طراحی و ساخت مبلمان اداریـ  کد 211466

استان محل نام و نام خانوادگیردیف
استان محل نام و نام خانوادگیردیفخدمت

خدمت

گلستان عباس قنبری6شهرتهران حیدر قلی قبادیان1

کرمانشاه منوچهر عباسی7شهرستان های تهران بهروز محمدپناه2

اردبیل آنام یکتادوست8همدان محمد کهوند3

فارس ابوذر اشرف9آذربایجان غربی رسول سلیمانی4

آذربایجان شرقی ناصر مهدی زاده10کرمان مسعود خنامانی5

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در 
آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یك سیاست 
اعتبارسنجی  بر خط  تعاملی  سامانه  نوآورانه  اقدامی  در  امر  این  تحقق  برای  می کند.  دنبال  مهم  اجرایی 
کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های 
درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام 
و  آموزشی  گروه های  استان ها،  پرورشی  و  آموزشی  محتوای  تحلیل  گروه  همکاران  فرایند،  این  مطلوب 
دبیرخانة راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن 
ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه 
داشته و با ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
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