
ساعت آموزشی

جمععملینظری

82432

هدف های رفتاری: هنرجو پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

1ــ اصول نصب انواع دکور و کابینت چوبی ایستاده و هوایی را بیان کند.
2ــ زیرسازی برای نصب دکور و کابینت چوبی را انجام دهد.

3ــ تراز کردن زیر کاِر قبل از نصب دکور چوبی را انجام دهد.
4ــ ابزارهای نصب دکور و کابینت را به کار گیرد.

5ــ نصب دکور یا کابینت هوایی چوبی را انجام دهد.

6ــ نصب دکور یا کابینت زمینی چوبی را انجام دهد.

نصب دکور چوبی
6
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1ــ روش های نصب دکور و کابینت های چوبی را نام ببرید.ن
2ــ نام دیگر کابینت ایستاده چیست؟

3ــ ابزارهای مورد نیاز برای نصب انواع دکور و کابینت را نام ببرید.
4ــ چرا باید برای نصب دکور و کابینت از تراز استفاده نمود؟

5ــ برای نصب انواع دکور و کابینت به دیوار از چه وسیله هایی استفاده می شود؟
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1ــ6ــ اصول نصب انواع دکور و کابینت های چوبی
دکورهای چوبی، انواع مختلفی دارند که با توجه به مکانی که 
از آنها اســتفاده می شــود، باید به روش طراحی، ساخت و نصب 

آنها توجه نمود. 
١ــ١ــ6ــ مراحل ســاخت دکورهای چوبی : ابتدا باید 
ابعاد فضایی کــه دکور در آن قرار می گیرد، اندازه گیری شــود. 
ســپس با توجه به فضا و نوع کاربرد دکور یا کابینت، نقشٔه آن را 
طراحی نمــود. در این مرحلــه از کار، اندازه گیری دقیق و ثبت 

منظم اندازه ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
پس از طراحی و ترسیم نقشه های برش، باید صفحات چوبی را 
برشکاری کرد.الزم است توضیح داده شود که نقشٔه برشی مناسب، 

نقشه ای ست که بیشترین قطعه و کمترین دورریز را داشته    باشد. 
 )PVC( در مرحلٔه بعد، باید قطعات برش خورده را با نوار پی وی سی
لبه چسبانی کرد. واضح است که بعضی از لبه ها، نیازی به لبه چسبانی 
ندارند. بنابراین قبل از شروع کار، باید لبه های موردنیاز را با ماژیک یا 
وسیله ای مناسب، مشخص نمود. بعد از این عملیات، باید محل اتصال 

قطعات را مشخص کرد و عمل سوراخکاری را انجام داد. 
2ــ١ــ6ــ مونتاژ دکورهای چوبی: به طور کلی، مونتاژ 

دکورهای چوبی صفحه ای به دو صورت زیر انجام می پذیرد: 
الف( حمل قطعات آماده شــده به محل نصب، و مونتاژ آنها با 
اتصاالت مختلف و مناســب مانند اتصال با پیچ ام دی اف، اتصال 

الیت، اتصال دوبل و …  .
ب( تقســیم دکورهای بزرگ به قطعات کوچک تر، و ســپس 
حمل آنها به محل نصب و ســرانجام مونتاژ کلی؛ که در این مورد 
می توان به کمدها و فایل های موجود در بانک ها اشــاره کرد. در 
واقع ابتدا قطعات گفته شــده در کارگاه ساخته و مونتاژ می شوند 
ودر آخر، در بانک، کنار و روی هم قرار می گیرند و توســط پیچ 

فیکس، به هم بسته و محکم می شوند. 
3ــ١ــ6ــ نصب دکورهای چوبی: همان طور که گفته شد، 
برای افزایش استحکام و جلوگیری از خطر سقوط دکورهایی مانند 
کمدها، طبقات کتابخانه ها، دکورهای تزیینی روی دیوار، کابینت های 

دیواری و نیز دیوارکوب ها )پوشش دیوارها و سقف(، باید: 
الف( دکورها را به دیوار پیچ کرد؛ 

ب( دکورها را به یکدیگر متصل نمود؛ 
ج( دکورها را به کمک حلقه و میله های فلزی، که در دیوار و 
سقف قرار می گیرند، و نیز به کمک سیم مفتول، به دیوار و سقف 
متصل کرد. سقف کاذب بانک ها و سینماها، نمونه های بارزی از 

این گونه نصب هاست. 
4ــ١ــ6ــ روش های نصــب دکورها به دیوار: برای 
نصب دکورها به دیوار، دو روش کلی زیر به کار گرفته می شود: 
الف( دکورهایی که صفحات آن، مستقیمًا به دیوار، پیچ 

می شوند: این روش، شامل مراحل زیر است: 
یک ــ ابتدا باید دکور را در محل خود قرار داد و محل های 
اتصال دکور به دیوار را، با دریل و متٔه چوب یا آهن سوراخ نمود 

)شکل 1ــ٦(.

توجه: قطر مته، باید 1 میلی متر بزرگ تر از قطر پیچ باشد، تا 
میلٔه پیچ به راحتی از آن عبور کند )شکل ٢ــ٦(.

شکل ١ــ6ــ سوراخکاری دکور با متۀ چوب یا آهن 

شکل 2ــ6ــ میلۀ پیچ باید به راحتی از سوراخ ایجاد شده، عبور کند. 
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دو ــ باید به کمک نوک مته یا میخ، محل سوراخ کردن دیوار 
را مشخص نمود )شکل های ٣ــ٦ و 4ــ٦(. 

چهار ــ اکنون باید رولپالک را به طور کامل داخل ســوراخ 
دیوار کوبید؛ به طوری که انتهای رولپالک با سطح دیوار یکسان 
شود )شکل ٧ــ٦(. در چنین شرایطی، رولپالک به درستی داخل 

دیوار قرار گرفته است. 

ـ اکنون باید دکــور را از جلو دیوار کنار کشــید و محل  ســهـ 
سوراخ  مشخص شدهٔ روی دیوار را با دریل و متٔه الماسٔه مناسب، به 
اندازهٔ طول رولپالک سوراخکاری نمود )شکل های 5ــ٦ و ٦ــ٦(. 

شکل 3ــ6ــ مشخص کردن محل 
سوراخ روی دیوار، به کمک میخ 

شکل 4ــ6ــ محل سوراخ روی 
دیوار، توسط مته مشخص شده است. 

شکل ٥ــ6ــ متۀ الماسه، رولپالک و پیچ های مناسب کار 

شکل 6ــ6ــ سوراخکاری دیوار با مته الماسۀ مناسب 

پیچ  و  رولپالک  باشد،  سنگین تر  دکور  وزن  هرچه  نکته: 
مورداستفاده نیز باید بزرگ تر باشد. 

توجه: رولپالک را باید طوری انتخاب کرد که داخل سوراخ 
مته لق نزند و با ضربٔه چکش، جاسازی شود )شکل ٨ــ٦(.

پنج ــ در این مرحله، باید دکور را در جای خود قرار داد و 
پیچ  رولپالک،  سوراخ  با  دکور  سوراخ  بودن  منطبق  مشاهدٔه  با 
خودکار چوب را در سوراخ قرار داد و محکم به رولپالک بست. 
که  چوب  خودکار  پیچ  از  باید  رولپالک،  برای  نکته: 
استحکام آن زیاد است، استفاده کرد. بدیهی ست پیچ ام دی اف، 
5ــ٦  شکل  )به  نیست  کار  این  مناسب  کمتر،  استحکام  به علّت 

مراجعه کنید.(

شکل ٧ــ6ــ رولپالک، باید به طور کامل داخل دیوار کوبیده شود. 

شکل 8 ــ6ــ جاسازی رولپالک در داخل سوراخ دیوار به وسیلۀ چکش 
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ب( دکورهایی که صفحات آن، مســتقیمًا به دیوار، پیچ 
نمی شوند: روی این دکورها، با توجه به زیبایی و ظرافت خاصی 
که دارند، نباید اثر پیچ دیده شود؛ مانند دیوارهای کاذب بانک ها، 
ســالن ها و …. بنابراین برای نصب آنها، باید مراحل زیر را به کار 

بست: 
1ــ باید متناســب با قطعات ام. دی. اف دکور، قطعات چوب 
را بــرای زیرکار، برش زد، ســوراخ هایی روی آنها ایجاد نمود و 

طبق نقشه، آنها را روی دیوار قرار داد. 
٢ــ باید با توجه به سوراخ های روی چوب، محل رولپالک ها 
را نیز توسط میخ یا مته، روی دیوار مشخص نمود، سوراخکاری 

کرد و رولپالک ها را به درستی داخل دیوار کوبید. 
٣ــ اکنون باید چوب ها را با پیچ خودکار چوب به رولپالک، 

محکم کرد. 

4ــ در این مرحله، دکور یا همــان قطعات ام. دی. اف را روی 
قطعات چوب قرار می دهند و از پهلو یا از روی ورق های ام. دی. اف، 
توسط میخ و به وسیلٔه دستگاه میخ کوب اس کی )SK( به هم متصل 
ـ ساخت  می شــوند. یادآوری می شود این مبحث، در »فصل هفتمـ 
و اجرای پوشش ســقف، کف و دیوار« به طور کامل، توضیح داده 

خواهد شد. 

2ــ6ــ نصب انواع کابینت های چوبی
پس از ســاخت کابینت، و البته قبــل از نصب درها، باید 
 کابینــت را در محــل خود در آشــپزخانه، دست شــویی )باالی 
روشویی(، اتاق مطالعه )کتابخانٔه دیواری یا...(، اتاق پذیرایی )با 
کاربــرد ویتریــن( و... روی زمین یا به دیوار نصب کرد )شــکل 

9ــ6(.

شکل ٩ــ6

یادآوری: شــیار پشــت بند را باید با ارٔه گرد و با فاصلٔه 
20میلی متــر از لبٔه کار، ایجاد نمود )شــکل 10ــ6(. این مقدار 

تو نشســتگی، به ازای نصب قید پشت بند )1٦میلی متر( و جازدِن 
پشت بند )4 میلی متر( درنظر گرفته شده است. 
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توضیح اینکه برای سبک شدن کابینت های دیواری، باید 
پشــت بند را از فیبر یا ام.دی.اف 3 میلی متری، که داخل شیار، 

جا زده می شود، در نظر گرفت.

شکل ١0ــ6

برای نصب کابینت، پیشنهاد می گردد که ابتدا از واحدهای 
زمینی شــروع شود تا اوالً با توجه به شیب کف، عملیات تراز کردن 
که هم مربوط به واحدهای زمینی می شود و هم واحدهای هوایی، به 
شکل درست انجام گیرد؛ ثانیاً در صورت لزوم، بتوان از سطح رویی 
کابینت های زمینی، به منظور تکیه گاه یا »زیرپایی« استفاده نمود )شکل 
11ــ6(؛ و ثالثاً در صورت کمبود فضای کار، با استقرار واحدهای 

پایینی، بتوان فضای الزم را برای گردش کار  افزایش داد.

١ــ2ــ6ــ نصب واحدهــای زمینی کابینت: برای 
نصب کابینت های زمینی، می توان به سه روش زیر اشاره نمود:

1ــ استقرار ساده: در این روش، پس از آنکه کابینت 
در جای خود قرار گرفت، پایه های آن را که پیچی و قابل تنظیم اند، 

به منظور »تراز کردن«، تنظیم ارتفاع می کنند )شکل 12ــ6(.

در واقع این کابینت، بدون هیچ وسیله یا ابزاری، مستقیماً، 
روی زمین قرار می گیرد. بدیهی ســت نصب کابینت با این روش، 
مســتلزم آن اســت که اوالً کابینت، به دلیل بــزرگ بودن، آن قدر 
سنگین باشد که در اثر ضربه، هُل دادن یا تکیه کردن افراد جا به جا 
نشــود؛ و ثانیاً کابینت حداقل از دو طرف با دیوار تماس داشــته 
باشــد و به آن تکیه کند. شکل 13ــ6 کابینتی را نشان می دهد که 

هم سنگین است و هم از سه طرف، محصور.

2ــ استقرار با پیچ: در این روش، پس از استقرار کامل 
کابینت، آن را از داخل و توسط دریل و متٔه مناسب سوراخ می کنند 
و کابینت به وســیله پیچ و رولپالک )که البته بایــد در انتخاب پیچ و 
رولپالک مناسب، دقت الزم را به کار بست( به دیوار نصب می شود.

شکل ١3ــ6

شکل ١2ــ6

شکل ١١ــ6

بدنۀ کابینت

سقف کابینت

شیاِر مخصوص پشت بند کابینت 
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یادآوری: قبل از پیچ کردن کابینت، باید آن را تراز کرد.
نکته: با ایــن روش، حتی کابینت های »تــک در« را نیز 
می توان با تکیه بر یک دیوار نصب نمود. شکل 14ــ6 یک کابینت 
دو در، یــک فایل و یــک کابینت تک در را نشــان می دهد که از 

داخل به هم پیچ شده و هر سه واحد به یک دیوار نصب شده اند.
در مواردی که برای کابینت های زمینی نیز از پشت بند فیبر 
یا ام.دی.اف 3 میلی متر استفاده می شود، باید نکات و مراحل زیر 

را مورد توجه قرار داد:

د( قیدهای پشــت بند، نقش تقویت کنندٔه پشت بند را دارند 
و بــرای پیچ کردن کابینت به دیوار، باید از این قســمت ها کمک 

گرفت.
3ــ اســتقرار با فیتینگ: ایــن روش، که چندان هم 
متداول نیســت، فقط برای کابینت هــای تک در یا حداکثر دو در 
با صفحٔه مجزا مناســب است، که به همین دلیل، کمتر مورد توجه 

قرار می گیرد )شکل 1٦ــ6(.

الف( با فاصلٔه 2 ســانتی متر از لبٔه بدنه ها و کف، شیاری با 
اره گرد ایجاد گردد.

ب( فیبر پشــت بند )ام.دی.اف 3 میلی متری( داخل شیار 
جا زده شود.

ج( یک قطعٔه نئوپان یا لترون یا ام.دی.اف 16 میلی متر، به 
عرض 7 تا 10 سانتی متر و طولی برابر با دهانٔه داخلی کابینت، تهیه 
و از بیرون، به کابینت پیچ شــود )شــکل 15ــ6(. این قطعه )قید 
پشــت بند( را برای پایین کابینت و در فاصلٔه 7 تا 10 سانتی متری 

از کف نیز باید به کار برد.

نکته: در مواردی که کابینت هــا به صورت چند در ولی 
یک تکه ســاخته می شود نیز، ممکن اســت از این روش استفاده 
گردد. برای نصب کابینت زمینی بــا این روش، باید به ترتیب زیر 

عمل کرد:
الف( قید پشت مورد اســتفاده در این روش، باید از یک 
طرف به صورت 45 درجه برش داده شود؛ که این کار بهتر است 
با اره گرد انجام گیرد. در شــکل 17ــ6، قید پشــت بند مناسب 

برای این روش نصب نشان داده شده است.

یادآوری: برای نصب این قید به پشــت کابینت، مقدار 
16 میلی متر تو نشستگی را باید در نظر گرفت )شکل 18ــ6(.

شکل ١٧ــ6

شکل ١6ــ6

شکل ١٥ــ6

شکل ١4ــ6
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ب( بهتر اســت مطابق شــکل 1٨ــ٦، قید پشت بند را در 
باالترین جای کابینت نصب نمود.

توجه: برای نصب قید پشــت بند، باید توجه داشــت که 
شــیب قید، از طرف داخل باشد. در شکل 19ــ6، شکل درست 

و غلط نصب کردن این قید، نشان داده شده است.

شکل ١٩ــ6

قید پشت بند

غلطصحیح

بدنه بدنه

قید پشت بند
شکل 2١ــ6

قید پشت بند

پشت کابینت

دیوار
قید فیت

ج( پس از نصب قید پشــت بند، باید یک قید دیگر با همان 
ابعــاد و همان زاویٔه 45 درجه تهیه نمــود و با توجه به فاصلٔه قید 

روی کابینت تا کف زمین، آن را روی دیوار نصب کرد.
د( بــرای نصب این قید روی دیوار، باید از تراز اســتفاده 
نمود، زیرا کابینت ها پس از نصب، باید کامالً تراز باشند. به شکل 

٢0ــ٦ توجه کنید.

از مهم ترین دالیل اســتفاده نکردن از روش فیتینگ برای 
کابینت های زمینی، این است که:

اوالً: روش های اســتقرار ساده و استقرار با پیچ، از این 
روش، آسان تر و کم دردسرتر است؛

ثانیاً: از نظــر فنی، نیازی به انجام این مراحل دشــوار و 
زمان بَر نیست، زیرا کابینت ها، به راحتی روی زمین مستقر می شوند.
ثالثًا: در مواردی که صفحٔه روی کابینت )پیشخوان( یک 
تکه است )شکل 22ــ6(، چنانچه به هر دلیلی نیاز به تعویض، تعمیر 
یا حتی خارج شدن یک کابینت از جای خود باشد، ابتدا باید صفحه 
را از روی کابینت ها جدا کرد و سپس اقدامات دیگر را انجام داد؛ 
که این کار، خود، هم زمان بَر است و هم برای نصب مجدد صفحه، 

از دقت و احیاناً آب بندی بودن صفحه با سایر قطعات می کاهد.

شکل ١8ــ6

بدنۀ کابینت

قید پشت بند

کف کابینت

١6 میلی متر
شکل 20ــ6)تورفتگی پشت بند(

توجه: شیب قید پیچ شــده به دیوار، باید طوری باشد که 
وقتی قید پشت بند کابینت روی آن قرار می گیرد، همدیگر را کامالً 
جذب کنند یا به اصطالح، روی هم »فیت« شوند. به شکل 21ــ6 

توجه کنید.
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بنابرایــن توصیه می شــود که در صورت یــک تکه بودن 
پیشخوان، از نصب به روش فیتینگ صرف نظر شود.

2ــ2ــ6ــ نصب واحدهای هوایی کابینت و دکور 
چوبی: برای نصــب کابینت های هوایی، می توان به دو روش زیر 

اقدام کرد:
1ــ اســتقرار با پیچ: همان طور که پیــش از این گفته 
شــد، برای سبکی کابینت های هوایی، پشت بند از فیبر یا ام.دی.

اف 3 میلی متــری می گیرند. بنابراین با توجه به اینکه فیبر، توانایی 
نگه داشــتن کابینت را با پیچ و رولپالک ندارد، الزم است که از 

تقویت کننده ها استفاده شود.
تقویت کننده ها، همان قیدهای پشــت بند هستند که با توجه 
به ایجاد شــیار پشــت بند با 20 میلی متر فاصله تا لبٔه کار، می توان 

آنها را به پشت کابینت پیچ کرد )شکل 23ــ6(.

شکل 22ــ6 ــ در این آشپزخانه، صفحۀ روی کابینت )پیشخوان(یک 
تکه بوده و الزم است که کابینت سوم از سمت چپ، تعویض شود.

شکل 23ــ6

سقف

بدنه

قیدپشت بند

پشت بند

کف

با نصب قید پشت بند، به راحتی می توان کابینت را به وسیلٔه 
پیچ و رولپالک، به دیوار پیچ نمود.

توجه: برای جلوگیری از حرکت و جلو آمدن پایین کابینت، 
توصیه می شود که یک قید پشت بند نیز به پایین کابینت نصب شود تا 

پایین کابینت نیز با یک یا دو پیچ، به دیوار محکم شود.
یادآوری: اندازه و ابعاد قیدهای پشت بند، و نحؤه نصب 
آنها به کابینت هوایی، دقیقاً مشــابه قیدهای پشــت بند در کابینت 

زمینی ست.
2ــ اســتقرار با فیتینگ: از آنجایی که نصب کابینت 
و دکورهــا به وســیلٔه پیــچ و رولپالک، مخصــوص کابینت های 
فلزی ســت و امروزه نیز در صنایع چوب چندان متداول نیســت، 
بــه منظور نصب کابینت های هوایی چوبــی )لترون، ام.دی.اف، 

چوب و…( از این روش استفاده می شود )شکل 24ــ6(.

برای نصب کابینت های هوایی، باید به شرح زیر عمل کرد:
الف( پس از نصب پشــت بند و ســقف کابینــت، باید قید 

پشت بند را به کابینت پیچ کرد.
توجــه: ناگفته نماند که بــرای راحتی و ســرعت مونتاژ 
کابینت ها، می توان شــیار مخصوص پشت بند را در سه طرف )دو 
بدنه و یک کف( ایجاد کرد، ولی طرف چهارم )سقف( را به جای 
شیار زدن می توان به طور کامل برش داد. در این صورت، کابینت 
را به طور کامل مونتاژ می کنند، و پشــت بند آن به صورت کشویی 
جا می زنند و در آخر، قســمت باالی پشــت بند به ســقف، منگنه 

می شود )شکل 25ــ6(.

شکل 24ــ6
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یــادآوری: با توجه به شــکل 11ــ6، قید پشــت بند را 
درست نصب کنید )شکل 26ــ6(.

توجه: برای چند کابینت متصل به هم، بهتر است از یک 
قید فیت یک سره که روی دیوار نصب می شود، استفاده کرد.

ج( پــس از نصب هر دو قیــد روی کابینت و روی دیوار، 
می تــوان کابینت را به آرامی روی دیوار قــرار داد، به طوری که 
هر دو قید نصب شــده، روی هم فیت شوند. شکل 29ــ6، نمایی 

خارجی، از نحؤه قرار گرفتن این دو قید را نشان می دهد.

شکل 26ــ6

قید پشت بند با زاویۀ
4٥ درجه

پشت بند

شکل 2٧ــ6

فاصلۀ بین دو کابینت

کابینت باالیی
)دیواری(

کابینت پایینی
)زمینی(

ب( با توجه به فاصلٔه اســتاندارد بین کابینت زمینی و هوایی 
که 450 تا 600 میلی متر اســت )شــکل 27ــ6( و با توجه به عرض 
قید پشت بند که 7 تا 10 ســانتی متر است، باید قید فیت )45 درجه( 
مخصوص دیوار را که قبالً تهیه شده است، روی دیوار نصب نمود.

یادآوری: برای نصب قید فیت روی دیوار، باید از تراز 
استفاده نمود )شکل 28ــ6(.

شکل 2٩ــ6

شکل 28ــ6

شکل 2٥ــ6 ــ پشت بند به سقف منگنه می شود.

منگنه
تراز

قید فیت
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بدیهی ســت که ایــن قطعه نیــز بایــد ماننــد کل کابینت، 
لبه چسبانی یا پی وی سی شود.

نکتــه: قطعٔه نگــه دارندٔه زیریــن کابینت، بایــد با پیچ و 
رولپــالک به دیوار نصب شــود. بنابراین پــس از پایان این کار، 
الزم است که روی پیچ ها را با پولک همرنگ، پوشش داد )شکل 

32ــ6(.

د( بــرای جلوگیری از جلوآمــدن پایین کابینت و همچنین 
برای محکم تر شدن و جلوگیری از سقوط احتمالی کابینت به دلیل 
 L داشــتن وزن زیاد وسایل داخل آن، می توان از گونیا یا قطعات
شکل )فلزی یا پالســتیکی( در زیر کابینت ها کمک گرفت )شکل 

30ــ6(.

فیتینگ

گونیای فلزی یا پالستیکی

شکل 30ــ6

توجه: گاهی اوقات، به جای اســتفاده از گونیا یا قطعات 
L شــکل، از قطعــٔه ام.دی.اف یا لترون همرنگ بــا کابینت، به 
عرض 3 ســانتی متر و طولی برابر با متراژ طول کابینت اســتفاده 

می کنند )شکل 31ــ6(.

شکل 3١ــ6

شکل 32ــ6ــ نگه دارندۀ زیرین کابینت، از جنس و رنگ کابینت

پس از آنکه کابینت ها به طور کامل و تراز شده، روی زمین 
و به دیوار نصب گردید، باید درها را متصل نمود.

به منظور تفهیــم بهتر مطلب، در فصل نهم)اجرای پروژه( 
به طــور کامل و به صورت عملی این مباحث مجددًا توضیح داده 

می شود.
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چند توصیه از اخالق حرفه ای

کارکنان یک سازمان الزم است دارای ویژگی های زیر باشند: 
الف( اخالق فردی: فرد در زندگی شــخصی خود نسبت به خود، خانواده، همکاران، همشهریان، هموطنان و 
تمام کسانی که با آنان به نوعی در ارتباط و تعامل است و نسبت به منابع ملی و محیط زیست، مسئولیت اخالقی دارد. 

این مسئولیت براصول معینی استوار است و این اصول در مجموع خاستگاه اخالق فردی ست. 
ب( اخالق شــغلی: افراد برحسب شغلی که دارند باید دارای اخالق مخصوص آن شغل باشند. یک پزشک، 
یک مهندس، یک بازرگان و یک بازرس بانک هر کدام با مسئولیت اخالقی متفاوتی سروکار دارند. اخالق پزشکی و 
اخالق مهندسی رشته ای از دانش اخالقی ست که روابط شغلی حرفه پزشکی و مهندسی را مورد مطالعه قرار می دهد. 

 کتاب اخالق مهندسی و مهندسی اخالق
نویسنده: دکتر مهدی بهادری نژاد

اخالقحرفه ای از توصیه چند
کارکنان یک سازمان الزم است دارای ویژگیهای زیر باشند: 

و  فرد در زندگی شــخصی خود نسبت به خود، خانواده، همکاران، همشهریان، هموطنان و  فرد در زندگی شــخصی خود نسبت به خود، خانواده، همکاران، همشهریان، هموطنان و  الف( اخالق فردی:
تمام کسانی که با آنان به نوعی در ارتباط و تعامل است و نسبت به منابع ملی و محیط زیست، مسئولیت اخالقی دارد. 

این مسئولیت براصول معینی استوار است و این اصول در مجموع خاستگاه اخالق فردیست. 
ب( اخالق شــغلی: افراد برحسب شغلی که دارند باید دارای اخالق مخصوص آن شغل باشند. یک پزشک، 
یک مهندس، یک بازرگان و یک بازرس بانک هر کدام با مسئولیت اخالقی متفاوتی سروکار دارند. اخالق پزشکی و 
اخالق مهندسی رشتهای از دانش اخالقیست که روابط شغلی حرفه پزشکی و مهندسی را مورد مطالعه قرار میدهد. 

 کتاب اخالق مهندسی و مهندسی اخالق
نویسنده: دکتر مهدی بهادرینژاد
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ن 1ــ روش نصب دکور زمینی را شرح دهید.
....................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
2ــ روش نصب دکور هوایی را شرح دهید.

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

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

3ــ تراز نمودن دکور و کابینت ها به چند روش انجام می شود؟
....................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
4ــ برای استقرار و محکم شدن کابینت و دکور به دیوار از چه روشی استفاده می کنیم؟

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

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

5ــ فاصلٔه استاندارد بین کابینت زمینی و هوایی کدام است؟
ب( 400 تا 500 میلی متر الف( 450 تا 600 میلی متر  
د( 550 تا 650 میلی متر ج( 500 تا 700 میلی متر   


