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آموزش و تربيت  بر اساس شایستگي
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فصل 1
شایستگی های پایه فنی
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   A=L2

e . L= 2

L        طول ضلع
e        قطر
A        مساحت

مربع

A=L.bb        ارتفاع
L        طول ضلع
A          مساحت

لوزی

e L b= +2 2

A=L.b

e       قطر
b       عرض
L        طول 
A        مساحت

مستطیل

A=L.bl        طول
b       عرض
A        مساحت

متوازی االضالع

m
L LL +

= 1 2

2

mA l .b=

L LA .b+= 1 2

2

A        مساحت
L1    طول قاعده بزرگ
L2    طول قاعده بزرگ
Lm طول متوسط
b        عرض 

ذوزنقه

L . bA =
2

A         مساحت
L        طول قاعده
b        ارتفاع  

مثلث

m
D dd +=

2

A=π.dm.b

A (D d )π= −2 2

4

A        مساحت
D    قطر خارجی    
d    قطر داخلی    
dm  قطر متوسط
b          عرض

حلقه دایره ای

U .(D d)π= +
2

.D.dA π=
4

A      مساحت 
D    قطر بزرگ       
d     قطر کوچک    
U       محیط 

بیضی

ریاضی
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AO=6L2

V=L3

AO      مساحت 
L        طول ضلع
V        حجم

مکعب

V=L.b.h
AO=2.(L.b + L.h + b.h)

b       عرض
h      ارتفاع
AO      مساحت 
L        طول قاعده
V        حجم

مکعب مستطیل

Au=π.d.h

.dV .hπ=
2

2
.dA .d.h π= π +

2

0 2
4

Am مساحت جانبی
h      ارتفاع
V        حجم
AO      مساحت 

استوانه

L.b.hV =
3

s
bL h= +

2
2

1 4

s
Lh h= +

2
2

4

h      ارتفاع
hs     ارتفاع وجه 
b       عرض قاعده
L1     طول یال            
L       طول قاعده 
V        حجم

هرم منتظم

s
dh h= +

2
2

4

s
M

.d.hA π=
2

.d hV .π=
2

4 3

V        حجم
d        قطر
h      ارتفاع
hs     طول یال 
AM مساحت جانبی

مخروط

A0=π.d2

.dV π=
3

6

AO      مساحت 
V        حجم
d         قطر کره

کره
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 نمودارها و منحنی ها

y = mx + b

y2 = 4px      (p  >0)

y = ax3      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  >0)

x2 = 4py      (p  >0)

y = ax4      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  <0)

y = bx       (b >1)

x2 + y2 = a2

y = b-x       (b >1)

x y
= =

a b

2 2

2 2 1
y x

= =
2 2

= =
a b2 2

1

x
by log=

y = a  sin (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a cos (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a  tan  x
(a >0)



5

 حد تابع

x a x a
lim f (x) A lim g(x) B.

→ →
= = اگر ⇐   

x a x a x a
lim k k lim[k.f (x)] k. lim f (x) k.A.

→ → →
= = و=

 

x a x a x a
lim[f (x) g(x)] lim f (x) lim g(x) A B

→ → →
± = ± = ±

 

x a x a x a
lim[f (x).g(x)] [lim f (x)].[ lim g(x)] A.B

→ → →
= =

 

x a
x a

x a

lim f (x)f (x) Alim B
g(x) lim g(x) B

→
→

→

= = ≠ 0
 

x a
p(x) lim p(x) p(a).

→
⇒  چند جمله ای باشد=

 

k k k

x a x a
lim[f (x)] [lim f (x)] A .

→ →
= =

 

 پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها

تابع f و یک نقطۀ a از دامنۀ آن را درنظر بگیرید. گوییم تابع f در نقطۀ a پیوسته است، هرگاه 
حد f در a موجود باشد و

x a
lim f (x) f (a)

→
=

در غیر این صورت گوییم تابع f در نقطۀ a ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنۀ خود 
پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می نامند.
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 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

فرض کنید تابع f در نقطۀ a از دامنۀ خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، f  ′(a) نشان دهندۀ 

a است.
M

f (a)
 

=  
 

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطۀ 

( )f a
M

a
θ

tan ( )f a′θ =

مشتق تابع

tan h

f (x h) f (x )
m lim

h→

+ −
= 1 1

0  

h

f (x h) f (x)f (x) lim
h→

+ −′ =
0  

f(x) =k                  f  ′(x) =0.  

f(x) =xn                  f  ′(x) =nxn-1  

f(x) =k.g(x)           f  ′(x) =k.g′(x)  

f(x) =u(x) ± v(x)    f  ′(x) =u′(x) ± v′(x).  

f(x) =u(x).v(x)     f  ′(x)=u(x).v′(x)+v(x).u′(x).  

f(x) =u(x)/v(x)    v(x).u (x) u(x).v (x)f (x) .
[v(x)]

′ ′−′ = 2  

y=f [g(x)]           dy f [g(x)].g (x).
dx

′ ′=  
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ته
اخ

ی
ت

باف
دام

ان
گاه

ست
د

ده
 زن

ود
وج

م

خونی ماهیچه ای            عصبی  

     استخوانی         خونی          غضروف          عصبی      ماهیچه ای

       پوست             مغز  استخوان        کلیه     قلب

      گوارش    انتقال مواد         عصبی          تنفس        اسکلتی

سازمان بندی یاخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
کر

ت 
درا

هی

نشاسته در کلروپالستنشاستهگلوکز

ک
لئی

وک
د ن

سی
ا

کروموزومدی ان اینوکلئوتید

ین
وتئ

پر

پروتئین انقباضیپلی پیتیدآمینواسید

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسید چرب

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته ها

                           زیست شناسی
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تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و کشاورزیمنابع گیاهی

حیات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باکتری هامنابع میکروبی

مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارشمنابع جوی

آنواع آب: سفره های آب زیر زمینی، چشمه ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس هامنابع آبی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه، تپه، دره و دشتمنابع خاکی

فلزات و سنگ های قیمتیمنابع کانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

کوهستان ها

مرتع ها

جنگل ها

بیابان ها

دریاها

رودخانه ها

انواع 
اکوسیستم

خشکی

آبی

خزندگاندوزیستانماهی هاخارتنانبند پایاننرم تنانکرم هااسفنج ها

حشراتهزارپایانعنکبوتیانسخت پوستان

پستاندارانپرندگان کیسه تنان

پهن

دوکفه ای ها

بی مهرگان

جانوران

مهره داران

شانه داران

لوله ای

شکم پایان

حلقوی

سر پایان
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زیست شناسی در مورد انسان

شکل باال  گردش خون را در بدن نشان می دهد. شماره3،2 و4 آغاز و پایان گردش ششی و 1، 5 و 6 
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.

مراکز قشر مخ

ناحیة حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیة حسی

بخش آهیانه

بخش گیجگاهیبخش پس سری

بخش پیشانی

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن

شبکه مویرگی شش راست
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

بزرگ سیاهرگ فوقانی)زبرین(

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

دهلیز راستدهلیز چپ
سیاهرگ ششی

دریچة سینی سرخرگ آئورت 

دریچة دو لختی 
دریچة سه لختی 

دریچة سینی سرخرگ ششی

آئورت
بطن راستبطن چپ

بزرگ سیاهرگ تحتانی)زیرین(شبکه مویرگی پایین بدن

آئورت
سرخرگ ششی

6
3 4

5
2

1
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تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

دندریت
دستگاه گلژی

میتوکندری
هستک

آکسون

غالف شوان

غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

هسته

ساختمان نرون

بازو

لگن
خاصره

باالتنه

پایین تنه

انگشتان

ساعد

دنده ها
جناغ سینه

انگشتان

 بازوی قوی در ورزش های قدرتی )وزنه برداری(

ساعد بلند در ورزش های پرتابی )بسکتبال(

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

لگن بزرگ و قوی در ورزش های قدرتی

ران قوی در ورزش های رزمی

کشکک محکم در ورزش فوتبال

ساق بلند در ورزش شنا

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان قوی در دو میدانی

مچ دست

ران

کشکک

ساق

مچ پا

خطوط نازک تر
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ضریب انبساط حجمی چند مایع در 
20ᵒ C دمای حدود

ماده
k
1

 
ضریب انبساط طولی

3-10 × 0/18جیوه

3-10 × 0/27آب

3-10 × 0/49گلیسیرین

3-10 × 0/70روغن زیتون

3-10 × 0/76پارافین

3-10 × 1/00بنزین

3-10 × 1/09اتانول

3-10 × 11/0استیک اسید

3-10 × 12/5بنزن

3-10 × 12/7کلروفرم

3-10 × 14/3استون

3-10 × 16/0اتر

3-10 × 24/5آمونیاک

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

گرمای ویژه J/kg. Kماده

مد
جا

صر 
عنا

128سرب
134تنگستن

236نقره
386مس

900آلومینیوم

گر
 دی

ای
ده

جام

380برنج
450نوعی فوالد (آلیاژ آهن با 2% کربن)

490فوالد زنگ نزن
1356چوب

790گرانیت
800بتون
840شیشه

2220یخ

ت
یعا

ما

140جیوه
2430اتانول

3900آب دریا
4187آب

20ᵒC تمام نقاط غیر از یخ در دمای *
چگالی برخی مواد متداول

ρ(kg/m3)مادهρ(kg/m3)ماده

103 × 1/00آب103 × 0/917یخ

103 × 1/26گلیسیرین103 × 2/70آلومینیوم

103 × 0/806اتیل الکل103 × 7/86آهن

103 × 0/879بنزن103 × 8/92مس

103 × 13/6جیوه103 × 10/5نقره

1/29هوا103 × 11/3سرب

1-10 × 1/79هلیم103 × 19/1اورانیوم

1/43اکسیژن103 × 19/3طال

2-10 × 8/99هیدروژن103 × 21/4پالتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه )0ᵒC( سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

عالم قابل مشاهده                                     1052×1
کهکشان راه شیری                                   1041×7
خورشید                                                1030×2
زمین                                                    1024×6
ماه                                                   1022×7/34
کوسه                                                      103×1

انسان                                                    101×7
قورباغه                                                  10-1×1
پشه                                                     10-5×1
باکتری                                               10-15×1
1/6×10-27 هیدروژن                                     اتم 
9/11×10-31 الکترون                                         

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده

بازۀ زمانی                                                    ثانیه

سن عالم                                               1017×5
سن زمین                                         1017×1/43
انسان                               109×2 میانگین عمر یک 
یک سال                                            107×3/15
یک روز                                                104×8/6
8×10-1 قلب                      عادی  ضربان  دو  بین  زمان 

واحدهای اندازه گیری انگلیسی

1 واحدهای اندازه گیری طول

(mm)میلی متر 25/4=(cm) سانتی متر2/54= (in) اینچ 1
(in) اینچ 12= (ft)فوت 1
≅ (in) اینچ 36=(ft) فوت 3= (yd) یارد 1 (cm) سانتی متر 90
(m) متر 1609/344= (in) اینچ 63360=(ft) فوت 5280= (mil) مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  (m) متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15
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اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها

نماد یکانام یکاکمیت

mمترطول

kgکیلوگرمجرم

sثانیهزمان

Kکلویندما

molمولمقدار ماده

Aآمپرجریان الکتریکی

cdکندال (شمع)شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعییکای SIکمیت

m/sm/sتندی و سرعت

m/s2m/s2شتاب

kg.m/s2نیوتون (N)نیرو

kg/ms2پاسکال (Pa)فشار

kgm2/s2ژول (J)انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده

m جسم                                                                       طولm جسم                                                          طول

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان          1021×2/8 

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره               1016×4

یک سال نوری                                                   1015×9

شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید              1011×1/50

فاصله میانگین ماه از زمین                                 108×3/84

فاصله میانگین زمین                                        106×6/40

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین                       107×3/6

 طول زمین فوتبال                                         101×9
 طول بدن نوعی مگس                                   10-3×5
 اندازه ذرات کوچک گرد و خاک                         10-4×1

اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده                10-5×1
اندازه بیشتر میکروب ها                            10-6×0/2-2
قطر اتم هیدروژن                                    10-10×1/06

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)           10-15×1/75

فیزیک
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فصل 2
یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات و ارتباطات
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)DIN EN 300( با الیه های تراشه ای طولی و مارپیچ OSB ساخت صفحات تراشه چوب
صفحات با الیه های تراشه ای طویل یا سه طبقه یا الیه روی هم ساخته می شود. طول تراشه ها در 

قسمت های خارجی صفحه، موازی با طول یا عرض صفحه واقع خواهد شد.

)Oriented Strand Board( OSB عالئم ظاهریصفحات

OSB/1نقش دار: سفید، آبیمناسب مصرف در کلیه موارد، معماری داخلی، مبلمان

OSB/2نقش دار: زرد، زرد، آبیمناسب برای پوشش دادن، دیوارها در معماری داخلی

OSB/3نقش دار: زرد، زرد، سبزمناسب برای پوشش دادن سطوح مورد نظر

OSB/4نقش دار: زرد، سبزصفحات با مقاومت باال برای پوشش دادن دیوارها

توجه: مقاومت تخته  خرده چوب با توجه به نوع چسب به کار رفته در ساختمان آنها تعیین می شود.

درجه بندی صفحات مالمینه براساس سایر 
مقاومت در برابر آتش سیگار، مقاوم در برابر خش و سایش خواص

طبق مقررات صادرات مجاز، مطابق DIN EN 14323 قطعی 
شده است. 123A3B4کالس

برش صفحات مالمینه

دندانه های مناسب اره

دندانه مقعر با 

پشت پخ محکم +

دندانه 

مقعر

1. دندانه 2. دندانه

دندانه های متناوبدندانه چوبدندانه پخ دار چوب

زاویه داخلی و خارجی دندانه

U نوک دندانه
EW زاویه داخلی

AM زاویه خارجی
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لوالهای مبل )ادامه(

ضخامت در24232221201918171615

3/83/12/52/01/61/31/00/80/60/43/0
فاصله یا درز 2/92/52/01/61/31/00/80/60/44/0

1/61/31/00/80/60/45/0

زبانه صفحه مونتاژ

محل سوراخ کاسه لوال روی در

نصب لوالی کابینت

فاصلهفاصلهفاصله

دردردردر

بدنه بدنه
وادار

صفحه مونتاژصفحه مونتاژصفحه مونتاژ

A( نصب لوالی 

کابینت روکار
دو طرفه

C( نصب لوالی کابینت 
درهای رو نشستهتوکار

فاصله

عمق

)DIN 68 857( لوالی فنری کابینت

کف

بدنهکف

در

لوالی پاشنه ای گونیایی                   لوالی پاشنه ای قوس دار                   لوالی پاشنه ای تخت

لوالی روی در تاشو، قابل آویز جای کاسه

کف پایین

درب تاشو

لوالی تاشو
مثال برای نصب

ضخامت لوال 21mmـ19

21mm ضخامت کفی

4mm ضخامت لوال

بازو و کاسه

بدنه
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لوالهای مبل )ادامه(
لوالی نواری )قدی یا پیانو(

ضخامت میله

ضخامت برگه لوال

لوالی ساده )تخت(

لوالی ساده چهارگوش                         لوالی ساده                    لوالی ساده نیم باریک

لوالی محوری )آنوبا(

برای درهای کالفی

Zysa لوالی مخفی )فی سی( یا لوالی
لوالهای مخفی

لوالی مخفی )فی سی( یا لوالی Soss )استوانه ای(
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اتصاالت مبلمان
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اتصاالت مبلمان
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اتصاالت مبلمان
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ميلى مترى در

اتصاالت مبلمان
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درهای افقی
درهایی هستند که به شکل افقی در داخل یا روی قفسه ها لوال می شوند. درهای افقی تاکنون به 

سه شکل ایستاده، آویز و نشسته به بدنه قفسه ها لوال شده اند. 
درهای افقی ایستاده 

درهای افقی ایستاده از سمت پایین به کف بدنه لوال شده و جهت باز شدن آنها از سمت باال به 
سمت پایین می باشد درهای ایستاده به دو شکل هم سطح و یا پله دار در داخل و یا روی قفسه ها 
لوال می شوند استفاده از درهای افقی ایستاده فقط تا افق دید مجاز است و لوال کردن آنها در 

ارتفاع های زیاد غیراستاندارد است.

شکل 1ـ در افقی، سمت چپ جاسازی در داخل، سمت راست جاسازی در روی قفسه

ترمز در

کلید در
لوالی مخصوص

بازوی بازشو

لوالی پاشنه ای قفل ها سازی شده

درهای افقی را می توان به صورت لب به لب )ساده( و یا دو راهه شده در داخل و یا روی بدنه قفسه ها 
لوال نموده البته امروزه به ندرت از دو راهه کردن درها استفاده می شود. زیرا که با استفاده از دو راهه 
کف در، با کف بدنه قفسه فاصله پیدا نموده و در یک سطح قرار نمی گیرد برای رسیدن به این هدف 
که کف در، با کف قفسه در یک راستا )هم سطح( قرار گیرد. لوال کردن درهای دو راهه شده و لوال 

کردن درهای ساده با لوالهای مخصوص انجام شود )شکل 1(.

ترمز در

نقطه گردش

قفل فشاری

 لوالی مخصوص

سوراخ قطر 30 میلی متر

فضای گردش )فاصله(

لوالی پاشنه ای

نصب در بدنه

زبانه قفل

قفل فشاری       

شکل 2ـ در افقی، نصب در داخل قفسه و نصب در روی قفسه

لوالی پاشنه ای فرم دار

نصب در روی در
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شکل 3ـ نگاه دارنده در افقی

طول نصب
ارتفاع نصب

محفظه 
ترمز

طول بازو
فاصله باز شدن

زوایه بازو
تنظیم کننده 
نیروی ترمز

شکل 4ـ اندازه فاصله های نصب لوال در استفاده به عنوان میز تحریر

درهای افقی بزرگ و سنگین وزن به وسیله 1 تا 2 بازوی فلزی جمع شو، در حالت تعادل، به شکل 
افقی نگهداری می شوند. بازوهای فلزی در قسمت های جانبی، روی در و داخل بدنه قفسه نصب 

می شوند )شکل 3(.
درهای آویز

در  می توان  را  درها  این گونه  می شوند.  لوال  قفسه ها  بدنه  فوقانی  قسمت های  در  آویز  درهای 
خالت های ساده و یا دوراهه دار لوال نمود. برای درهای ساده از لوالی میله ای یا قدی می توان 

.)5 )شکل  نمود  استفاده 

شکل 5  ـ در افقی آویز

لوالی میله ای )قدی(

بازوی نگه دارنده و تنظیم در ارتفاع

 قفل مغناطیسی

؟ لوالی نصب شده زیسا، شش
 نقطه چرخش

بازو

لوالی پاشنه ای
نوارچسب

آیینه

شکل 6  ـ در افقی نشسته

لوالی گازور

شکل 7ـ درهای آویز در حالت قرارگیری در باالی قفسه

بازوی 
الکتروموتوری
دکمه بستن

دکمه بستن

ت 
عی

وق
م

اال
ر ب

، د
در

سه
 قف

اع
رتف

ا

سه
 قف

اع
رتف

 ا
اال

ر ب
ت د

عی
وق

م
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درهای کرکره ای
زمانی از درهای کرکره ای استفاده می شود که مجاز 
باشند، در، قفسه ها را مدت طوالنی تری باز نگاه دارند. 
و نیازی به نصب درهای معمولی نظیر درهای گردان، 
افقی و... روی قفسه نباشد. درهای کرکره ای به شکل 

عمودی و افقی ساخته می شوند )شکل 8(.
درهای کرکره ای عمودی: این گونه درها براساس روش 
یا به طرف پایین  باال و  انجام شده به طرف  طراحی 
برحسب  در،  کرکره  مجموعه  می شوند.  بسته  و  باز 
فوقانی  یا قسمت های  و  نوع طراحی در پشت قفسه 

و تحتانی قفسه جمع می شود )شکل 9(.

شکل 8ـ درهای کرکره ای عمودی و افقی
به  نازک  و  باریک  زهواره ای  از  آن  جنس  کرکره ها: 
ویژه از چوب های مواد مصنوعی یا پروفیل ها تشکیل 
می شود. زهواره های چوبی ممکن است از جنس توپر 
)ماسیو( و یا از جنس روکش های فشرده )چند الیی( 

شود. انتخاب 

شکل 9ـ درهای کرکره ای عمودی

برش عمودی

قفل تنظیم کننده و 
نگاه دارنده       

برش افقی

نوعی 
پارچه

 پوشش قابل باز و 
بسته کردن

شکل 10ـ درهای کرکره ای افقی

ره
گی

ست
د

قی
 اف

ش
بر

دی
مو

ش ع
بر

یا 
ل 

ری
ی 

وی
ش

ک
کی

ستی
پال

قفسه های هوایی آشپزخانه ها با درهای آویز تاشو و یا آویز غیر تاشو لوال می شوند.
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کشوها
قرار  برای  راحت  وسیله ای  کشوها، 
می باشد  وسایل  برداشتن  و  دادن 
جلوی  )نمای  دید  شکل  به  کشوها 
مبل( و به شکل ندید )پشت درهای 
می شوند. نوشتار  و  طراحی  میل(، 

شکل 11ـ رل کردن کرکره پالستیکی توسط قرقره

 رول شدنقرقره هدایت

 قرقره رل و نگاه دارنده

دستگیره میانی

ریل فنردار

دستگیره

شکل 12ـ اجزا یک کشو

بدنه بدنه کف جلو جعبه

صفحه دوم

اع
رتف

 ا

ض یا پهنا
  عر

طول )عمق(

عقب جعبه
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 شکل 13ـ انواع قرارگیری و ساخت کشو

شو
ی ک

لو
 ج

حه
صف

ع 
تفا

ار

دوبل 6

صفحه HPL تراورس

لی
مو

مع
رز 

د
راهه داخل  دو 

تراورس
کشکاف 
در داخل 
سنگین

هواهوا

جلو نشستگیعقب نشستگیدو صفحه ای )دوبل(رونشستگی

شکل 14ـ انواع اتصاالت برای صفحه جلوی کشو

بدنه کشو
جلوی کشو

اتصال سنگین مخفی قلیف شده دوبل شده

دوبل بدنه کشو
جلوی کشو

صفحه دوم

فارسی شده

اتصال 
گونیایی

سنگین شده

یل
ه م

دن
ب

یل
ه م

دن
ب

یل
ه م

دن
ب

ریل هدایت

قید یا بدنه فلزی
پروفیل کف

نوعی قید 
فلزی

یراق محکم کننده صفحه جلو به بدنه ها

فرم های مختلف قید یا صفحه فلزی برای ساخت کشو

شکل 15ـ ساخت کشو با بدنه های فلزی

صفحه پشت کشو و صفحه کف کشو از جنس 
صفحه MFBP2 به ضخامت 16 میلی متر

قید یا بدنه فوالدی
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HPL هادی

زهوار آب بندیزهوار آب بندی

هادی جانبی

هادی زیری

کالف
نمایش هادی های کشو

شکل 16ـ نوعی هادی کشو شکل 17ـ کشوهای آویز

کشو روی بدنه آویزان است کشو در زیر سقف آویزان است

زهوار هادی

زهوار هادی

هادی مصنوعی

اع
رتف

ا

کف از چوب ماسیو

کشو،  عقب  صفحه 
کشو          بدنه  مانند 

اع
رتف

ا

اع
رتف

ا

اتصال با پیچ
اتصال با میخ

اتصال با منگنه

شکل 18ـ روش ساخت عقب کشو در حالت های مختلف

اتصال با پیچ         

اتصال صفحات باریک عقب کشو به کف کشو

بدنه کشو بدنه کشو

لبه کف کشو دو راهه شدهلبه کشو کنشکاف خورده

کف کشو با اتصال ساده کنشکاف کف به بدنه دو راهه شده

شکل 19ـ ساخت کف کشو در حالت های مختلف

شکل 20ـ توجه به نکات مهم اندازه بدن انسان

طرح نشستن در بار

طراحی در حالت های ایستادنطراحی در کارهای روزانهطراحی در میز کامپیوتر

 ارتفاع دید

اع
رتف

 ا

باالترین دسترسینور کافی دید

طرح نشستن راحتیطرح نشستن هم صحبتی و گفت وگو کردنطرح نشستن در ناهارخوری

فضا و 
محدوده 
مبل قابل جابه جا کردن در مکانبرای پاها

فضا و 
محدوده 

پاها

سی
تر

دس
زه 

دا
ان

اندازه 
میز بار

حداکثرمبل قابل جابه جا کردن در مکان

زهوار 
آب بندی

<1/5 m2
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شکل 21ـ اندازه مورد نیاز در مبلمان ها

اع
رتف

ا

عمق نشستن

ع 
تفا

ار
تن

س
ش

ن

طول
پهنا

مبل راحتی

تخت خوابمیز تحریر

مبل
پهناپهنا

طول

عمقعمق

طولطول پهناپهنا ارتفاعارتفاع

ارتفاعارتفاع

اع
رتف

ا

اع
رتف

ا

عمق
پهنا

پهنا
هنا

پ

اع
رتف

ا
ین

پای

طول ع 
تفا

ار
ب

خوا
اع

رتف
ا

اال
ب

شکل 22ـ اندازه حمل و نقل و امکانات مونتاژ

تر
و

اق
ع ات

تفا
 ار

وتر قفسه باید کوتاه تر از ارتفاع اتاق باشد

شکل 24ـ اندازه میز کار

فضای حرکت دادنارتفاع قرارگیری پا

شکل 23  ـ اندازه فضا 
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شکل 25ـ فضای مجاز برای میز ناهارخوری چهارگوش و گرد و مستطیل

فضای کافی برای 
المپ آویز جابه جایی صندلی

 ناهارخوری در نمای روبه رو

ناهارخوری در نمای از باال

سه
 قف

 یا
وار

دی

سه
 قف

 یا
وار

دی
پهنای میز

یز
ل م

طو

فضای جابه جایی

ید
د

اع
رتف

ا

قفسه باالیی 
)بلند(

هود

ارتفاع دید

شکل 26ـ فضای مناسب آشپزخانه

گاز
ع 

تفا
ار

سه
 قف

اع
رتف

ا

شعاع کار وسایل پخت

سه
 قف

اع
رتف

ن ا
ری

گ ت
زر

ب

پاگردان

حداقل

قفسه باالیی
 قفسه بلند                           

باالترین طبقه

ارتفاع دید 

ارتفاع میز کار

دسترسی مناسب

قل
دا

ح
قل

دا
ح

سه
 قف

اع
رتف

ن ا
ری

شت
بی

         
ت

دس
له 

اص
ف

گ
سن

پا 

حداقل
پاگردان         

سینک

هود باالیی  قفسه   
                           ) بلند (

ارتفاع دید 

میز پخت
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شکل 27ـ ساخت مبل براساس استفاده از آن 

شکل 28ـ تعیین جای دستگیره روی مبل های مختلف

ارتفاع دستگیره

دستگیره یکطرفه

دو دستگیره ای

تعیین محل دستگیره در کشوها

دستگیره آویز در مرکز 
کشو نصب می شود 

جای دستگیره

جای دستگیره یا 
قفل روی قاب

خط کشی جای دستگیره در مبل های مختلف

شکل 29ـ اجزا و انواع پروفیل

مستقیمصفحه ای تختپخ دارتخت و پخ دار

 گرد و تخت 
1
4

دایره ایلبه گردنیم گردنیم گرد و تخت

 گرد  نیم گرد و پخ دارگلوییقرنیز 
1
5

بیضی

شکل 30ـ نسبت یا اندازة طالیی و امکان استفاده از آن

نسبت کوچکنسبت بزرگ
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آماده سازیـ  چک کردن نقشه کار

فراهم کردن امکانات کاریردیف

آماده سازی1

مطالعه روی کار 

قرار دادن نقشه ها

خواندن نقشه ها و کنترل اندازه ها

تنظیم فهرست مواد اولیه چوب توپر 
)صفحات، مواد کمکی، یراق ها و غیره(

تنظیم مراحل کاری

آماده سازی ابزارها

روشن شدن وضعیت برق

انتخاب چوب ـ

شناسایی اجزا

رسم های کارگاهی

کنترل رسم های کارگاهی

ساخت اجزا )خام یا تمام شده(2

برشکاری با دست یا ماشین

رنده کاری

مغارکاری

فرزکاری

سوراخ کاری

برنامه ریزی CNC و کارکردن با آن

سنباده کاری

فراهم کردن امکانات کاریردیف

برش شیشه

فلزکاری

کار کردن روی صفحات و پوشش 3
دادن

لبه چسبان ها

انتخاب روکش

درز کردن روکش ها

پرس کردن روکش ها

سنباده زدن

سنباده زدن گوشه ها

چسبانیدن صفحات مصنوعی

سنباده کردن گوشه ها

اتصاالت چوبی4

انتخاب اتصال

انتخاب نوع اتصال

امتحان دقت درزها در اتصاالت

سنباده زن

گرد کردن و گرفتن تیزی گوشه ها

پرداخت کاری )داخل سطوح و 
گوشه های تیز(

Nrفراهم کردن امکانات

سرهم کردن5

انتخاب ـ آماده سازی

وسایل چسبانیدن و مونتاژ کردن

پوشش دادن با چسب

آماده سازی گیره و پیچ دستی

انتخاب نوع بستن اجزای قاب ها

دقت در چسباندن

روش های بستن

کنترل حین بستن

سنباده کاری بعد از سرهم کردن 
یا مونتاژ

سنباده کاری سطوح خارجی گوشه ها

کار کردن روی سطح کار6

آماده سازی 

آماده سازی مواد اولیه

مراحل سطوح

مرتب کردن قطعات

تمیزکاری ابزار و وسایل

ساخت و مونتاژ کار7

تمیز کردن ابزارهای دستی و ماشینی

آزمایش ابزارها

آزمایش سرهم کردن قسمت های 
متحرک و صحت انجام کار
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Nrفراهم کردن امکانات

آزمایش سایر قسمت های مونتاژی و 
صحت انجام کار

کنترل پوشش های شیشه ای

بررسی کار

کنترل جنس8

کنترل دقت کاری

کنترل دقت زاویه کاری

کنترل دقت در سرهم کردن 

کنترل دقت جاسازی یراق ها

کنترل کیفیت سطح

کنترل تمیزی کار

کنترل کلی

زمان مصرفی / مقایسه زمان

پایان کاری9

پوشاندن قطعات 

جمع کردن وسایل و ابزار

جدا کردن مواد از هم و انبار کردن

تمیز کردن محل کار

تمیز کردن ماشین ها و روغن کاری 

تمیز کردن کار ساخته شده

نوشتن مراحل کار

Nrفراهم کردن امکانات

سرهم کردن5

انتخاب ـ آماده سازی

وسایل چسبانیدن و مونتاژ کردن

پوشش دادن با چسب

آماده سازی گیره و پیچ دستی

انتخاب نوع بستن اجزای قاب ها

دقت در چسباندن

روش های بستن

کنترل حین بستن

سنباده کاری بعد از سرهم کردن 
یا مونتاژ

سنباده کاری سطوح خارجی گوشه ها

کار کردن روی سطح کار6

آماده سازی 

آماده سازی مواد اولیه

مراحل سطوح

مرتب کردن قطعات

تمیزکاری ابزار و وسایل

ساخت و مونتاژ کار7

تمیز کردن ابزارهای دستی و ماشینی

آزمایش ابزارها

آزمایش سرهم کردن قسمت های 
متحرک و صحت انجام کار

توجه: مراحل فوق بستگی به زمان ساخت قطعه دارد.
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آماده سازی      ـ چک کردن لیست های ماشین و ابزارها

لیست ماشین های مورد نیاز چک لیست 
ماشین های چوب

چک لیست ماشین های دستی و متعلقات آن 
)انتخاب محل مونتاژ(

ماشین اره گرددستی1ماشین پانل بر1

ماشین اره چکشی )عمود بر(2ماشین اره مجموعه ای میزی2

ماشین اور فرز دستی3ماشین اره پاندولی3

ماشین رنده دستی4ماشین اره نواری4

ماشین مته دستی یا دریل دستی5ماشین چندکاره5

ماشین مته عمودی زنی6ماشین کف رند6

ماشین پیچ گوشتی شارژی7ماشین گندگی7

ماشین فرز دستی8ماشین فرز میزی8

ماشین سنباده دستی9ماشین لبه چسبان9

ماشین سنباده لرزشی10ماشین مته ستونی10

ماشین سنباده سه گوش11ماشین مته کم کنی11

ماشین سنباده بشقابی12ماشین سنباده نواری12

دستگاه مکنده برای ماشین ها 13ماشین سنباده دیسکی13

ماشین سنباده عمودی 14ماشین سنباده با نوار پهن14

ماشین سنباده سه گوش15دستگاه پرس روکش15

وسایل پیچ گوشتی16ماشین CNC ـ مته و فرز16

پیستوله گرم کردن17ماشین CNC ـ مرکزی17

فرز زنجیری18وسایل کمکی ماشین ها18

سیستم تنظیم نیوماتیکی19پرس نیوماتیک )گیره(19

سیستم تنظیم هیدرولیک20پرس هیدرولیکی )گیره(20
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فهرست چک کردن ابزارها

کولیس1

گونیای 90 درجه2

فارسی بر3

خط کش 2 متری4

خط کش فوالدی 30 سانتی5

گونیای بازشو6

گونیای فارسی7

مداد8

سوزن خط کش9

خط کش10

سنبه نشان11

پرگار12

مغار 4 تا 24 میلی متری13

اسکنه 6 تا 12 میلی متری14

مغار گلویی15

مغار منبت کاری16

رنده بلند17

رنده پرداخت18

رنده دو تیغ19

رنده بغل دوراهه20

فهرست چک کردن ابزارها

رنده دوراهه21

رنده لبه گیر22

رنده قوس رند23

رنده گرات24

اره گرات25

اره زبانه بری )پشت دار(26

اره ظریف بر27

اره فارسی بر28

اره روکش بری29

تیغة برش و درز کردن روکش )کاتر(30

سوهان گرد31

سوهان نیم گرد32

سوهان تخت33

سوهان سه پهلو34

برس دستی مخصوص هان )برس سوهان( 35

چوبسای نیم گرد36

چوبسای گرد37

یخ زن سر دوبل38

چکش 230 گرمی39

چکش چهارگوش40

آماده کردن فهرست ابزارها و سایر تجهیزات )انتخاب محل مونتاژ(
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فهرست چک کردن ابزارها

گاز انبر ساده41

گاز انبر گازگیر42

گاز انبر قابل تنظیم43

قیچی44

پیچ گوشتی)سری کامل(45

پیچ گوشتی تخت46

بیت بکس47

کاغذ سنباده / تخته سنباده48

سنگ نفت49

لیسه50

فهرست چک کردن ابزارها

ظرف چسب / چسب پاش51

چسب52

بتونه چوب53

پیچ دستی54

پیچ دستی درودگری55

پیچ دستی خم56

تنگ57

پیچ دستی گوشه و فارسی چسبان58

مکنده دستی59

دستگاه مکنده60

                          محصوالت و سفارش مشتری

مقدمه
برای ساخت مبل هایی که کاربرد عمومی دارد در  Bـ مجموعه تمرین های مختلف  در قسمت 
135 نوع محصول مختلف آورده شده است. در ساخت هر کدام از این محصوالت نکته هایی برای 
آموزش عمومی وجود دارد. به ویژه در بخش 11 تمرینات فراگیری خوبی دارند و باعث افزایش 

معلومات فنی بیشتری می شود.
کارآموزان  و  می شود  شروع  پیچیده  نسبتاً  به  ساده  از  مختلف  به شکل های  تمرینات  مجموعه 
می توانند برحسب توانایی هایی که دارند به شکل های تک نفره یا چند نفره روش های ساخت انواع 
مبل ها را یاد بگیرند. همچنین این تمرینات کمک بزرگی به نقشه کشی و نقشه خوانی کارآموزان 
می کند و در پایان ساخت مبل ها که به کمک نقشه های ارائه شده انجام گرفته است از مقاومت 
باالیی برخوردار می شوند. یکی دیگر از ویژگی های این تمرینات کسب اطالعات و توانایی فراگیران 
نسبت به شناخت انواع مبل ها و نوع طراحی و تنوع در آنها می باشد. همچنین در هنگام ساخت 
این تمرینات، کارآموز با نحوه ساخت مبل ها، اتصاالت، مواد اولیه و سایر وسایل مورد نیاز برای 
مونتاژ کردن مبل ها و به خصوص زمان ساخت مبل و ارزش وقت که در پایان کار روی قیمت تمام 

شده مبل اثر دارد آشنا و آگاه می شود.
ساختمان های شیشه ای داخلی، پنجره های داخلی و سایر نکات مربوط به معماری داخلی در این 

تمرینات درس خوبی برای کارآموزان براساس اندازه استاندارد ارائه می دهد.
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 ....................................................... مقدمه و محتوا
محصوالت ساده چوبی.............................. 
 ......................................... محصوالت ساده چوبی
وسایل مورد نیاز و بازی....................................... 
چوب های بریده شده راش.................................. 
پایه های تخت کاجی............................................ 
تخت های کلید....................................................... 
مهره یا فرم شطرنجی........................................... 
شمعک ها................................................................. 
 ..................................................... جای نوشت افزار
جاکتابی................................................................... 
 .............................................................. جعبه بازی
مجموعه محصوالت چوبی و مواد چوبی... 
وسایل مورد نیاز با ساختمان تخته ای.............. 
پایه کمکی از چوب کاج / راش.......................... 
آویزها از کاج.......................................................... 
چهار پایه از سوزنی برگ..................................... 
گهواره بچه.............................................................. 
 ......................................................... صندلی از افرا
 ............... وسایل مورد نیاز با ساختمان مختلف
جعبه چندمنظوره با.............................................. 
چوب توپر جعبه بازی با صفحات پرس شده... 
سیلوی U شکل..................................................... 
جعبه نامه از کاج................................................... 
چمدان از گیالس.................................................. 
 .............................................................. جای پوشه
صندلی بچه از کاج................................................ 
 ................................................................ واگن سرو
محصوالت با مواد مختلف......................... 
محصوالت با پالستیک......................................... 

میز تحریر .............................................................. 
 ...................................................... جعبه جای نان
 ................................................................CD جای
 ................................................................CD جای
 ............................................................... تابلو تخته
قفسه طبقه ای........................................................ 
محصوالت با شیشه............................................... 
کنسول تلفن.......................................................... 
 ............................................................. مبل شیشه
جعبه بازی.............................................................. 
 .................................................... محصوالت با فلز
میز ساعت............................................................... 
 ............................................................... میز آیینه 
 ............................ مبل های مختلف ـ میز تحریر
میز تحریر از زبان گنجشک................................ 
 ................................................ میز تحریر از گردو
 ............................................ میز تحریر از گیالس
مبل های مختلف ـ میز منشی............................ 
میز منشی از گردو................................................ 
میز منشی از غان.................................................. 
 ..................................................... انواع مبل و میز
میز ناهارخوری از زبان گنجشک....................... 
میز جمع شو از بلوط............................................. 
میز جواهرات از گیالس....................................... 
انواع مبل و قفسه.................................................. 
 .............................................. قفسه کوچک از افرا
 ............................................................. قفسه کوتاه
قفسه بلند............................................................... 
 .......................................... مبل های خاص
مبل منزل............................................................... 

محصوالت  مختلف چوبی
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 ......................................................... قفسه دیواری
 ..................... قفسه دیواری با استفاده از صفحه
قفسه منزل............................................................. 
قفسه منزل............................................................. 
قفسه منزل............................................................. 
 ............................................................... آشپزخانه 
 ................................................... آشپزخانه U فرم
 .................................................. آشپزخانه L فرم 
مبله کردن آشپزخانه با روش L فرم................ 
قفسه اتاق خواب .................................................. 
قفسه لباس............................................................. 
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 .................................. قفسه پایه دار با میز تحریر
 ................................................... میز تلفن از ونگه
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 ........................................... مبل با در افقی بازشو
 ............................................. قفسه آویز )دیواری(
 ............................................................... میز تحریر
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 ................................................ قفسه سالن از کاج
 ................................... قفسه دیواری از پالیساندر
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 .......................................... مبل با صفحه برآمده 
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ساخت انواع ویترین.............................................. 
 ..................................... ویترین از زبان گنجشک
 ............................................. ویترین از چوب ایبه
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 ................................ جداسازی یک کالس درس
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 ......................... در با مخلوطی از شیشه و بلوط
درهای دو لنگه ای................................................. 
پله های ................................................................... 
پله یک طرفه از بلوط........................................... 
 ................. پله یک طرفه مارپیچ از جنس راش
 ................................................ انواع معماری درها
درمنازل................................................................... 
در دوبله از مرانتی................................................. 
در دوبله از گردو.................................................... 
 ............................................ در شیشه دار از الکی
 .................................................... در ماسیو از کاج
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 ................................................... IV63 دولنگه ای
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حوزه تخصصیترجمهلغت

محصوالتArmchairصندلی دسته دار

قطعات محصوالتBack panelپشت بند

مواد اصلی و کمکیBandنوار

محصوالتBedتخت خواب

محصوالتBedroom Furnitureمبلمان اتاق خواب

محصوالتBedside (Night) Tableپاتختی

مواد اصلی و کمکیBoard, Panelورق )صفحه(

محصوالتBookcaseجاکتابی

قطعات محصوالتBottomکف

محصوالتChairصندلی

محصوالتChest of drawers, Dresserدراور

محصوالتConference Deskمیز کنفرانس

یراق آالتCorner Connectingال یا نبشی

عمومیDepthعمق

محصوالتDesk, Tableمیز 

قطعات محصوالتDoorدر

محصوالتDouble bedتخت خواب دونفره

قطعات محصوالتDrawer Backعقب کشو

قطعات محصوالتDrawer Doorدر کشو

قطعات محصوالتDrawer bottomکف کشو

قطعات محصوالتDrawer sideبغل کشو

قطعات محصوالتDrawerکشو

محصوالتEmployee Deskمیز کارمندی

مواد اصلی و کمکیFabricپارچه

مواد اصلی و کمکیFiber boardتخته فیبر

اصطالحات فنی در صنایع چوب و مبلمان
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حوزه تخصصیترجمهلغت

محصوالتFiling (File) cabinetفایل

یراق آالت
Fittings, Furniture Hard-

wareیراق آالت

مواد اصلی و کمکیFoamچرم مصنوعی

قطعات محصوالتFootboardتاج )کلگی( پایین تخت

محصوالتFurnitureمبلمان

مواد اصلی و کمکیGlassشیشه

مواد اصلی و کمکیGlue stick, Wood glueچسب چوب

مواد اصلی و کمکیGlueچسب

یراق آالتHandle, Knob, Pullدستگیره

قطعات محصوالتHeadboardتاج )کلگی( باال تخت

عمومیHeightارتفاع

مواد اصلی و کمکیHighglossهایگلس

یراق آالتHingeلوال

محصوالتHome Furnitureمبلمان خانگی

مواد اصلی و کمکیLayer, Laminateروکش )مصنوعی(

مواد اصلی و کمکیLeatherچرم

قطعات محصوالتLegپایه

عمومیLengthطول

یراق آالتLockedقفل

مواد اصلی و کمکیLumberالوار

ام دی اف
MDF

(Medium Density Fiber board)
مواد اصلی و کمکی

محصوالتManagement Deskمیز مدیریت

یراق آالتMini bolt پیچ الیت

محصوالتMirror Frameقاب آینه

مواد اصلی و کمکیMirrorآینه

محصوالتMurphy bed, Wall bedتخت تاشو
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حوزه تخصصیترجمهلغت

یراق آالتNailمیخ

عمومیOffcutپرت یا باقی مانده 

محصوالتOffice Furnitureمبلمان اداری

مواد اصلی و کمکیOverlayروکش )طبیعی(

محصوالتPC Deskمیز کامپیوتر

مواد اصلی و کمکیParticle boardتخته خرده چوب

محصوالتPartition wallپارتیشن

قطعات محصوالتPartsقطعات

قطعات محصوالتPlunge, Toe kickپاسنگ

مواد اصلی و کمکیPlywoodتخته الیه

عمومیQuantityتعداد )کمیت(

یراق آالتRailریل

محصوالتReception Deskمیز پیشخوان )کانتر(

یراق آالتScrewپیچ

محصوالتSecretary Tableمیز منشی

یراق آالتShelf pin (support)پین )خار( طبقه

قطعات محصوالتShelfطبقه

قطعات محصوالتSidewallبدنه )دیواره جانبی(

محصوالتSingle bedتخت خواب یکتفره

محصوالتStoolصندلی آرایش

محصوالتStudy Deskمیز مطالعه

عمومیThicknessضخامت

محصوالتToilet Table, Bureauمیز آرایش

قطعات محصوالتTopسقف

محصوالتWardrobe, Closetکمد

عمومیWidthعرض

مواد اصلی و کمکیWoodچوب



44

   اصطالحات تخصصی صنایع چوب

Brad point bitمته تخت

Butt knobتکیه گاه ـ دکمه

C ـ clampگیره دستی )گیره C شکل( 

روکش )المینت( ورقه اي پیوسته 
CPL=Continuous Pres-
sure Laminate

CU=Corner Unitکابینت گوشه 

Cabinet Proنرم افزار کابینت پرو

Cabinet Viewنرم افزار کابینت ویو

Cabinet Visionنرم افزار کابینت ویژن

Cabinet tip screwdriverپیچ گوشتی نوک باریک

Cam pass saw اره نوکی دستی

Cam ringحلقة تنظیم

Cap iron نگه دارنده تیغه

Carbide tipped bladeتیغه نوک الماسه

Carpenter level تراز نجاری

Carpenter pencilمداد نجاری

Carpenter squareگونیای نجاری

Carpenterدرودگر ـ نّجار

Carvingکنده کاریـ  منبت کاری

Categoriesطبقه بندی - تقسیم بندي ها

)تفنگ  زن  بتونه   ، زن  چسب 
) نه بتو

Caulking gun

Ceilingسقف ـ پوشش

Chairصندلی

Chalk lineریسمان نشان)نشانه گذاری(

Chiselمغار

Chuck keyسه نظام

Chuckشیار سه نظام

Circleدایره

Circularگرد

Clampگیره

Clamping wing nutپیچ خروسک نگه دارنده

Cleanتمیز کردن

Clothingلباس کار

Coarsenessزبری 

Combination bladeتیغه گروهی

Commercialتجاری

Componentاجزا، ترکیبات

Abradeساییدن

Accuracyدرست ـ دقت

Adapterتبدیل کننده ، آداپتور

Adequateکافی

Adhesivesچسب

Adjustable wrenchآچار قابل تنظیم ، آچار فرانسه

Adjustableقابل تنظیم

Againstدر برابر ـ در مقابل

Aidکمک کردن

Alignmentتنظیم کردن فاصله

Angleزاویه ـ گوشه

Arcکمان

Artificialمصنوعی

AutoCADنرم افزار کد )اتوکد(

Bar clampگیره بلند

Base  Unitیونیت کابینت زمینی

Base plateصفحة زیر)اصلی(

Basic hand sawاره نواری ایستاده

Basicاساسی ـ اصلی

Belt sanderسنباده غلتکی

Beltنوار  ـ  تسمه

Bench chiselمغار گوشه ای

Benchنیمکت

Bending خم کردن

Bentخم شده

Bevel edged side bevelلبه های پخ دار

Bevelگونیا

Bevelingاریب

Bindچسبیده

Bitsقطعات کوتاه

Blade holderپیچ  نگهدارنده تیغه اره کمانی

Bladeتیغه

Block Boardsتخته الیه )ردیفی(

Blockقطعه

Boardتخته

Box wrenchآچار بوکس
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Coping sawاره مویي

Cordریسمان ـ طناب

Correctدرست ـ صحیح

Counterپیشخوان )کانتر(

Countersink bitمته خزینه

Cover plate screwپیچ روی کلید

Coveringپوشش ـ جلد ـ پوشه

Crankدسته محور

Crosscut sawاره قطع کن

Curveقوس

Curveخط ـ منحنی

Cut Masterنرم افزار )برشی(

Cutoff bladeتیغه نوک تیز

Cutoff wheelصفحه سنباده

Cutting ironتیغه برش

DIN: beutsche instit استاندارد )دین  ـ  آلمان(

DU=Drawer Unitکابینت کشودار

DU=Dresser Unitکابینت قفسه 

DWماشین ظرف شویی

Dangerouslyخطرناک

Depth  nut  adjustment پیچ تنظیم عمق تیغه

Depth adjusting ring فلکه تنظیم

Depth indicatorمیزان تنظیم عمق

Depthعمق  ـ گودی

Detailجزئیات

Dimensionاندازه ـ بعد ) ابعاد(

Directionجهت

Doorدر

Double Galley Kitchenسیستم چیدمان )راهرویی(

Double cut fileسوهان دو آج

Dovetailدم چلچله

Downبه طرف پایین

Draftپیش طرح ـ طرح ـ انتخاب

Drawکشیدن

Drillingمته زنی

Driving screwپیچ سفت کردن

Dust collectorکیسه گرد و غبار

Dustگرد وغبار

Ear protectorمحافظ گوش

Easy Design Cabinetنرم افزار ایزی دیزاین

Edge Banderدستگاه لبه چسبان

Edge Bandingنوار لبه چسبان

Edge cuttingبرش لبه ها ، لبه گیری

Edgeکنار ـ لبه

Edgeلبه ـ پخ

Electricبرقی

Elementاجزا

End grainمقطع الیاف

Estimateتخمین زدن ـ قیمت

Expansive bit تیغه قابل تنظیم

Extensionاضافی

Fiberفیبر

Figureشکل ـ نقشه

File teethآج سوهان 

Fileسوهان

ـ خوب Fineصاف کردن 

Finishing sanderسنباده پرداخت

Fittingبراق آالت  

آبچکان  دیواری  کابینت  یونیت 
)فلپ(

Flap  Unit

Flatصاف 

Flexible curveخط کش قابل انعطاف

Floorکف اتاق

Foldتا کردن

Foundationفوندانسیون

Frameقاب ـ چهارچوب )کالف(

French curveشابلن فرانسه

Full circleدایره کامل

G ـ shaped Kitchenسیستم چیدمان )G شکل (

Gaugingاندازه ، درجه

Gearدنده

Good lightingنور خوب

Gradationدرجه بندی

Grainالیاف ، نقش

Grit numberشماره سنباده

Grooveشیار

Guide bushراهنمای بوش

تخته فیبر با دانسیته باال )سخت، 
سنگین(

 HDF= Hard Density
Fiber Board

روکش )المینت( تحت فشار باال
 HPL = High Pressure
Laminate
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Half round wood raspچوبسای نیم گرد

Hammerچکش

Hand screwپیچ دستی

Handدست

Handleدسته

Handleدسته ـ لمس

Hard hatکاله ایمنی

Harmfulمواد مضر

Hazardخطر

High speedسرعت باال

Hingeلوال ـ بند

Hole sawگرد بر

Hookقالب

Horizontalافقی ـ تراز

Horsepowerاسب بخار

Industrialصنعتی

Informationاطالعات

Insulateعایق کردن

Insulationعایق ها

Interchangeableقابل تعویض

Island Kitchenسیستم چیدمان )جزه ای(

Jawsفک ها

Joint compoundصفحات مرکب

Jointاتصال دهنده - ماشین کف رند

Jointerاتصال دهنده ـ ماشین کف رند

KCD نرم افزار طراحیKCD Software

KD = Kitchen Drawنرم افزار کیچن دراو

KD ـ Kitchen Drawنرم افزار کیچن درا

Knowledgeدانش

L ـ shaped Kitchensسیستم چیدمان )L  شکل(

پایین  دانسیته  با  فیبر  تخته 
عایق( )سبک، 

 LDF = Low Density
Fiber Board

LMماشین لباس شویی

Lacquerالک الکل

Laminate trim bit tang تیغه مواد مصنوعی

اهرم تنظیم چپ و راست
Lateral Lever adjust-
ment

Leather gloveدستکش چرمی

Leatherچرم

ترازکردن ـ تراز

افزار  )نرم  مکس  دی  تری 
) حی ا طر

Level

3D Max 

Levelسطح

Line levelتراز سطح

Locking buttonدگمه قفل کن

Locking leverاهرم قفل کننده

Lockingقفل ـ قفل شدن

Looking pliersانبر قفلی

Lower blade guardمحافظ پائین تیغه

Lumberتخته  ـ الوار

متوسط  دانسیته  با   فیبر  تخته 
سنگین( ونیمه  سخت  )نیمه 

MDF = Medium Den-
sity    Fiber Board

Makeساختن

Mandrelقسمت انتهای مته

Masonry bitتیغه الماسه

Masonryبنایی

Material typeنوع مواد

Materialجنس ـ ماده مصالح

Measuringاندازه گیری

Methodروش ـ راه

Micro Waveمایکروویو

Minimizingکاهش دادن

Miter boxجعبه زاویه دار

Miter slot 45شیار 45درجه

Mortising bitتیغه کم کنی

Motorموتور

Mouthدهانه

Naturalطبیعی

Niche Unitیونیت کابینت طاقچه )رو اپنی(

Nutمهره

OKBارتفاع زیر پنجره از کف زمین 

OSBتخته تراشه جهت دار  

Offset screwdriverپیچ گوشتی دو طرفه

Open end wrench  آچار تخت

Organizedمرتب )سازماندهی(

Ovenآون )فر(

Oversize twist bitسر مته بزرگ

PVAچسب سفید ) پلی اورتان(
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PVCنوار لبه پی وی سی

Padتشک

Painter maskماسک نقاشی

Pakagپکیج

Personalشخصی

Phillips tipسر چهار سو

Pilot bitتیغه راهنما

Pilotingراهنما

Pipe clampتنگ دستي

Pivotمحور چرخش ـ لوال ـ محور

پالن ، نمای افقی نقشه 
ساختمان

Plan

Planeصفحه ـ سطح

Planeرنده

Plasticپالستیک

Pliersانبر دست

Plumb شاقول

Ply wood blade تیغه تخته چند الیه

Pointنقطه ـ اصل ـ نکته

Portableقابل حمل بودن

Preservativeمواد حفاظتی

Productفراورده ـ محصول

Protractor levelتراز نقاله ای

Protractorزاویه سنج

Pullکشیدن ـ کندن

Putty knifeکاردک

Quickسریع

REFیخچال) حروف اختصاری(

Rabbeting bitتیغه دوراهه

Raspچوبسا

Ratchet and socketآچار جغجغه

Recessesشیار های عمیق

Reinforcing stripتسمه  تقویت  کننده  ـ  تسمه

Remodelعوض کردن

Replaceable bladeتیغه قابل تعویض

Retail rasp چوبسای دم موشی

Retracting buttonدگمه نگهدارنده تیغه

Reverse button دگمه رفت و برگشت

Rigidسخت ـ صلب ـ جامد

Rip bladeتیغه قطع کن

Rip sawاره شکاف زن

Roofپوشش ـ تاق زدن

Round Tableمیزگرد 

Routerفرز

Rubberالستیک

Ruleخط کش ـ گونیا

Safety goggle عینک نجاری) ایمنی(

Safetyایمنی

Sand with grainسنباده در جهت الیاف

Sandpaper clampگیره کاغذ سنباده

Sawاره

Scrapدوریز ـ تکه

Scratch awlسوزن خط کش

Scratchخراش

Screwپیچ

آچار آلن               
 Screwdriver and nut
driver

Screwdriverپیچ گوشتی

Scribeحکاکی کردن

Sealدرزگیری کردن

Semi ـ Tall Unitکابینت نیم ایستاده 

Separatelyجدا گانه

Setدستگاه ـ مجموعه

Setupتنظیم کردن، راه اندازی

Shankته مته

Shapingشکل دادن

Sheetورقه ـ صفحه

Shellپوست 

Sightدیدن ـ  نظر

Siliconچسب آکواریوم

Single Galley Kitchenسیستم چیدمان )خطی(

Single cut fileسوهان یک آج

Single twistمته یک طرف مار پیچ

Sinkسینک

Sizeاندازه

Skillمهارت

Skylightپنجره اتاق

Slideکشو

Slopeشیب ـ کجی
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Smoothصاف ـ ظریف

آماده ـ مجهز

الماسه 

Snag

Carbide

Spaceفاصله

Spaceفضا

Spade bitمته برگی

Specialویژه ـ خاص

Specializedتخصصی

پیچ گوشتی فشاری
Spiral ratchet screw-
driver

Spool ـ woundجمع شو

Spring clampگیره فلزی)گیره فنری(

Squaredلبه صاف

Squeezeفشار دادن

Stairپله ـ درجه

Stairwayپلکان

Stairwayپلکان

Standard tipسر دو سو

Standardاستاندارد

Steelفوالد

Straight bitتیغه ساده

Straightمستقیم

Structureساختار

Stubby screwdriverپیچ گوشتی کوتاه

Synthetic مصنوعی

TU=Tall Unitیونیت کابینت ایستاده

Tableمیز

Tangزبانه) اتصال(

Tapeمتر

Taperشیبدار

Tautمحکم

Techniqueفن

Teeth per inchتعداد دانه در اینچ

Templateشابلون

Tiltتحت زاویه

Tongueزبانه

Toolابزار

Toxic materialمواد سمی

Twist bitسر مته مارپیچ

U ـ shaped Kitchenسیستم چیدمان )G شکل(
Upper blade guardمحافظ باالی تیغه

Variable speed triggerکلید تغییر سرعت
Varnishجال زدن  )الک زدن، صیقل(

Ventilationتهویه

Very handyخوش دست

Wall  Unitیونیت کابینت دیواری

Wallدیوار ـ جدار

Windowsپنجره ـ ویترین

Wing dividerپرگار

Wing dividersپرگار

Wingبال ـ پر

Wood grain الیاف چوب

Wood workچوب آالت نجاری

Woodچوب

Woodenچوبی 

Work placeمحیط کار

Workhorseابزارکار ـ جعبه ابزار

Wrecking barاهرم میخ کش

beading bitتیغه نیم رخ

cabinetجعبه کشودار

cuttingبرش

rigidityاستحکام

sectionمقطع ـ بخش ـ برش

utility knifeتیزبر ـ  کاتر

vacuum خأل
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فصل 3
اصول، قواعد، قوانین و مقررات
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چوب و فراورده های آن

خالصه عناوین چوب شناسی

عالئم
چوب های پارکت سازی

درجه کالس بندی مواد چوبی

چوب های المینات کف پوش
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چوب و فراورده های آن

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

ــا آنه

ــا آنه

فروردين

فروردين

ساختمان چوب و برش ها

ء

ء
شهريور

چــوب، مــاده ای طبیعــی اســت. ســلول های آن،غیرهمــوژن اســت زیــرا دارای بافتــی متفــاوت می باشــد. تنــه درخــت، سرشــار 
از مــواد معدنــی مفیــد اســت. خــواص دیگــر آن، اختــالف ســختی بیــن ســرچوب  و راه چــوب اســت. همچنین اختــالف بافت 

الیافــی بیــن قســمت داخلــی )چــوب مرکــزی( و قســمت زنــده )چــوب خارجــی یــا محیطــی(، از خــواص عمده آن اســت



52

انواع چوب

درختان، براساس گونه های مختلفی که دارند به دو گروه سوزنی برگان و پهن برگان و به عبارت دیگر، به گونه های اروپایی 
و غیر اروپایی دسته بندی می شوند.

تزیینات داخلی،
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انواع چوب

پوشال برداری نَرم

الیاف نَرم، خوش بوم

تزیینات داخلی و خارجی

تزیینات داخلی

تزیینات داخلی

تزیینات داخلی

سفید مایل به زرد روشن

قهوه ای روشن،مایل به زرد، تغییر ررنگ شدید
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انواع چوب

تزیینات داخلی،

ساختمان های لوکس

مبلمان طبیعی
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نمایش مواد اولیه یراق ها و برش های موضعی آن

DIN919 چوب خام یا توپُر )ماسیو( در برش طبق
برای نشان دادن نوع مواد اولیه به کار برده شده در قطعه کار و برای قسمت های برش خورده از 

انواع هاشور و عالئم اختصاری استفاده می شود. 

برش موضعی

در اتصال چوب های چند تکه جهت 
هاشور تغییر می کند.

فاصله هاشور چوب های باریک فشرده تر از 
هاشور چوب های پهن می باشد
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                       چسب ها و مواد چسبنده

تکنیک چسب ها

چسب
مواد غیرفلزی که در اثر نیروی کشیدگی و چسبندگی ملکولی، باعث چسباندن 
اجسام به یکدیگر می شوند؛ چسب یک اصطالح عمومی برای چسب چوب و رزین 

)انواع چسب( است.

اجسام پودری یا آردی شکل بدون چسب خوردگی )پودر گچ و پودر سنگ، پودر مواد پرکننده
چوب و غیره(

مواد ازدیاد حجم یا مواد 
پرکننده

اورگانیزمی از چسب و مواد مخلوط شده )آرد غالت، نشاسته و غیره(
چسبندگی،  تقویت  بردن  باال  ویسکوزیته،  تنظیم  چسب،  قیمت  کاهش  هدف: 

صفحات بین  درز  بیشتر  فشرده کردن 

زمان چسب زدن تا زمان قبل از خشک شدنزمان چسب زدن

زمان شروع )اتصال 
زمان قبل از خشک شدن تا زمان شروع خشک شدن و اتصال دادنچسب(

زمان صبر کردن: 
بازکردن بستن

زمان پخش چسب روی سطح کار تا قرار دادن سطوح روی هم

زمان قرار دادن سطوح چسب دار روی هم تا پایان پرس شدن

زمانی است که چسب بین دو الیه کاماًل خشک شده باشد.زمان سخت شدن

دمای انعقاد چسب

دما در هنگام چسبانیدن به ویژه زمان سخت شدن
ـ چسب سرد 5 تا 25 درجه سلسیوس
ـ چسب داغ باالی 90 درجه سلسیوس
ـ چسب گرم 40 تا 70 درجه سلسیوس

مقدار فشاری که در زمان پرس کردن الیه ها الزم است.فشار پرس

زمان شروع تا پایان چسبانیدنزمان پرس

اسیدها به ویژه اسید نمک که عمل سریع متراکم کردن را انجام می دهد.هاردنر

هنگام چسب زدن، چسب و هاردنر با هم مخلوط می شوند.روش مخلوط کردن

پخش چسب و هاردنر روی هر سطحروش چسب زدن اولیه

چسب کازنینچسب گلوتینچسب طبیعی

مونتاژ کردن، چسباندن روکش برای فضاهای کاربرد
خشک چسب سرد و گرم بدون هاردنر

ترکیب مخصوص چسبانیدن کارهای داخلی و 
خارجی )به تنهایی عمل نمی کند(.

االستیک، بدون رطوبت، چسبانیدن در حالت ویژگی
گرم، ضد قارچ و کپک

االستیک، مرطوب و مقاوم در برابر کپک زدن، 
استحکام خوب
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مواد سنباده کاری

برای سنباده کردن چوب از دو نوع سنباده کاغذی و چوبی استفاده می شود. صفحات فشرده چوبی 
الک ها، مواد مصنوعی و سطح فلزات، به وسیله ابزار و وسایل سنباده کاری شامل سنباده دیسکی 

نواری و سنباده لرزان، پرداخت می شوند.

ساختمان ورق سنباده و ماشین

1ـ دانه های سنباده

2ـ محل چسباندن به کف کاغذ یا پارچه

3ـ سطح کاغذ یا پارچه یا سطح چسب

4ـ ضخامت کاغذ یا پارچه

مواد چسب

چسب حیوانی، چسب مصنوعیسطح چسبندگی یا سطح چسب
چسب حیوانی، چسب مصنوعی، مواد پرکنندهپوشش چسب یا محل چسباندن

خواص چسبندگی و موارد مصرف
موارد مصرفخواصنوع

تحمل کم گرما، سنباده کاری آسانبه شکل خشکچسب حیوانی
تحمل گرما نرمال، سنباده کاری خوبمقاوم در برابر رطوبتمخلوط حیوانی مصنوعی

تحمل گرما باال، دوام خوب سنباده کاریمقاوم در برابر آبچسب مصنوعی

پوشش دانه های سنباده

هم  به  نزدیک  یا  فشرده 
)cl دانه ها به شکل فشرده و بدون فاصله روی بستر کاغذ چسبانیده می شوند. برای )

سنباده کاری کارهای سخت با مقاومت باال مناسب است.

)op( باز یا فاصله دار
60 درصد سطح کاغذ، با دانه های سنباده پوشانیده می شوند. برای سنباده کاری 
چوب های نرم، الک ها، آلومینیم و ... مناسب است و همچنین برای خشن کاری.

نیمه باز یا نیمه فشرده

) 1__
2 op( 

تولید گرمای کم با اصطکاک کم، مقرون به صرفه
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                        چسب ها و مواد چسبنده

مشخصات چسب و رزین در صنایع چوب

موارد مصرفنوع چسب
سخت 
کننده

ماده اصلی
)g/m2(

زمان 
آزاد 
)دقیقه(

پرس
)N/cm2(

درجه 
حرارت 
)°C( پرس

زمان )دقیقه(

چسب چوب 
)چسب سفید(
)PVAC(

چسب آماده1
200ـ150
150ـ100

ca.1020612ـ

چسب سریع 
)درز کردن، 

بدنه ها(

200ـ130
120ـ100

ca.52035  ـ

تا 82015  ـ1506چسب الکی

چسب روکش 
چسبانی

150
120ـ100

6 تا 7020  ـ5020  ـ20تا 20

چسب مقاوم 
در برابر آب 
)PVAC(

2
چسب 
مخلوطی

2 تا 8015  ـ10020ـ1070ـ2006ـ%5120

چسب سریشم 
حیوانی

3
چسب روکش 

چسبانی
ساخته 
می شود

120ـ80
ماکزیمم
15ـ10

120ـ6070  ـ20
10
3

4چسب مالمین
چسب روکش 

چسبانی
15 GT140180ـca.1020110ـ7090ـ

7
3/5

5چسب فنل
چسب روکش 

چسبانی
140ـ4090تا 20015ـ%10160

10
5

چسب تماسی یا 
کنتاکتی

150ـ125بدون هاردنر6
هر صفحه

25ـ18
کوتاه5020  ـ30

15ـ   38%با هاردنر7
چسب 

پلی یورتان 
)PUR(

9
مصرف مناسب 

گروه 1
200ca.906020...60ـ100

140ـ360
120ـ60

چسب 
رقیق شونده

کوپولیمر10
18° C < 200، دمای محیط° C 240ـ° C دمای کار

8m/min 40ـm/min سرعت اتصال دادن

مشخصات چسب های تولیدشده آماده مصرف و غیرآماده
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استحکام، دوام و پایداری چسب ها

شرحنوع چسب

PVAC 1چسب
برابر  در  خوب  مقاومت   ،DIN EN  205 طبق  باال  چسبندگی 
ابزار نمی چسبد و راحت جدا  به  رطوبت، D2، سخت و االستیک 

می شود.

یک مخلوطی، موارد مصرف گروه D3، چقرمه و االستیک، بی رنگ 2چسب )مقاوم در برابر آب(
دو مخلوطی D4، سخت، سبک، مایل به رنگ زرد

چسب UF، سخت منفذدار، شفاف3چسب اوره فرمالدئید

جنس چسب A100 و D4، سخت، منفذدار، شفاف مثل شیشه4چسب مالمین

جنس چسب A100 و D4، مقاوم در برابر عوامل جوی و چکه، 5چسب فنل
تیره قهوه ای  به رنگ  االستیک 

6چسب تماسی
7

بدون هاردنر، ترمواالستیک، 
با هاردنر، االستیک، تحمل گرمای زیاد و مقاوم در برابر آب

از خانواده دورو پالست ها، تحمل دمای باال، مقاومت آب و هوایی 9رزین پلی یورتان
D4، استحکام سختی باال، پرکننده درزها

تحمل دمای از 20 تا 80 درجه سلسیوس، زودگیر، مقاوم در برابر 10چسب ذوب شونده
آب

مقایسه چسب ها با یکدیگر

سیستم 
چسبانیدن

EVAپلی اولیفین پلی آمید
)APAD(پلی یورتان

C °120 تا C150° C °120 تا C150° C °190 تا C210° C °180 تا C °210دمای کار

قدرت 
چسبندگی

مقاوم در برابر 
رطوبت، تحمل گرما 
 70° C )110° C( تا

قدرت چسبندگی 
باال، مقاوم در برابر 
انبساط و انقباض، 
تحمل گرمای خوب 

130° C تا

نیروی کشیدگی و 
چسبندگی ملکولی 

باال

تحمل  باال،  استحکام 
تا  ـ   40° C بین  دمای 

140°  C

توضیح

بدون مسئله 
جداشدن، اتصال 
خوب چسبندگی، 

ارزان

قابل کار کردن روی 
آن، قیمت باال

چسبندگی حرارتی 
خوب و دوام 

چسبندگی خوب

چسب ذوب شونده 
سریع، به ویژه در 
تکنولوژی ماشین و 

آب بندی گاز
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DIN 69105 سنباده مخصوص کناره ها و لبه ها )انتخاب شده( براساس

مواد سنباده کاری

انواع سنباده از نظر دانه بندی و موارد مصرف

دانه بندی
نرم مخصوصخیلی نرمنرمنیمه خشنخیلی خشن

16243640506080100120150180220240280320360400

موارد 
مصرف

سنباده زدن 
کف و سایر 

کارها

سنباده کاری 
مرحله اول 
چوب ها و 

روکش های 
رنده شده

سنباده کاری مواد مصنوعی، رنگ های الکی و 
بتونه

تمیزکردن سطوح 
کثیف چوب ها

سنباده کاری ماشینی مرحله اول

تمیز کردن 
HPL پشت بندهای

سنباده کاری نهایی دستی

سنباده کاری نهایی ماشینی
سنباده کاری روی رنگ های الکی 

خشک شده با دست و ماشین

روش های سنباده کاری و ابزار آن

سنباده کاری در 
حالت کنتاکتی 

و بالشتکی

سنباده کاری 
لبه های کار

سنباده کاری 
سطوح پهن

سنباده کاری 
سطوح 
پروفیل دار

دستگاه 
سنباده 
غلتکی

دستگاه 
سنباده 
لرزشی

دستگاه سنباده 
گردان یا بشقابی

سنباده کاری 
با دستی

سنباده روی 
صفحه سوار 

می شود

سنباده گرد و 
بُرس گرد بسته 

می شود

سنباده 
مخصوص 
دست است

سنباده نواری 
یا نوار سنباده 

پهن

سنباده فرم 
و مدور

سنباده با 
نوار بلند

سنباده با 
نوار پروفیل

نوار سنباده 
ماشین 
دستی

سنباده 
صفحه ای 
مستطیلی

سنباده 
صفحه ای مدور

سنباده به 
شکل نواری 
یا پارچه ای
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مواد سمباده کاری
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• 
• 
• 
• 

50 20 6 76

80

    ETA DlBt 

 

پیچ ها
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پیچ ها



64

پیچ ها

ETA  DlBt 

 

 

محکم کردن کارهای سخت و سنگین- فوالد
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میخ ها
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دسته بندی و سیستم میخ های دوپا
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وسایل اتصال دادن
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فلزات
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میخ

 DIN 1151 DIN 1151

سرتخت: Aسرخزینه: Bبی سر

22 * 50
22 * 55
25 * 55
25 * 60
28 * 65
31 * 80
34 * 90

38 * 100

10 d * 1
10 * 15
12 * 20
14 * 25
16 * 30
18 * 35
20 * 40
22 * 45

31 * 70
31 * 80
34 * 80
34 * 90

38 * 100
42 * 100
42 * 110
42 * 120

10 d * 1
18 * 35
20 * 40
22 * 45
22 * 50
25 * 55
25 * 60
28 * 65
31 * 65

10 d * 1
9 * 13

10 * 15
12 * 20
14 * 25
16 * 30

پیچ

mm قطر * طول بر حسب

6/0 * 40
6/0 * 50
6/0 * 60
6/0 * 70
6/0 * 80
6/0 * 90

6/0 * 100
6/0 * 120
6/0 * 130
6/0 * 140
6/0 * 150
6/0 * 160

5/0 * 20
5/0 * 25
5/0 * 30
5/0 * 35
5/0 * 40
5/0 * 45
5/0 * 50
5/0 * 60
5/0 * 70
5/0 * 80
5/0 * 90

5/0 * 100

4/5 * 20
4/5 * 25
4/5 * 30
4/5 * 35
4/5 * 40
4/5 * 45
4/5 * 50
4/5 * 60

 4/0 * 16
 4/0 * 20
 4/0 * 25
 4/0 * 30
 4/0 * 35
 4/0 * 40
 4/0 * 45
 4/0 * 50
 4/0 * 60

 3/5 * 16
3/5 * 20
3/5 * 25
3/5 * 30
3/5 * 35
3/5 * 40

3/0 * 12
3/0 * 16
3/0 * 20
3/0 * 25
3/0 * 30
3/0 * 35
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)DIN 995 پیچ چوب )استاندارد 7997 ـ

mm قطر * طول بر حسب )DIN 95 پیچ چوب )97 ـ

6/0 * 60
6/0 * 70
6/0 * 80

5/0 * 20
5/0 * 25
5/0 * 30
5/0 * 35
5/0 * 40
5/0 * 45
5/0 * 50
5/0 * 60

4/5 * 25
4/5 * 30
4/5 * 35
4/5 * 40
4/5 * 45
4/5 * 50
4/5 * 60

4/0 * 16
4/0 * 20
4/0 * 25
4/0 * 30
4/0 * 35
4/0 * 40
4/0 * 45
4/0 * 50

3/5 * 16
3/5 * 20
3/5 * 25
3/5 * 30
3/5 * 35

 3/5 * 40

3/0 * 12
3/0 * 16
3/0 * 20
3/0 * 25
3/0 * 30
3/0 * 35

2/5 * 10
2/5 * 12
2/5 * 16
2/5 * 20

سرپیچ

محورپیچ

دندانه پیچ

DIN 97 DIN 96 DIN 95

سر عدسی

ول
ط

ول
ط

ول
ط شکاف دوسوچهار سو

سر خزینهسر نیم گردآلن AW

مخصوص 
مونتاژ

دوبل معمولیدوبل قاب

طول ∅
mm

∅

mm

∅

mm

100 ∅ 6
120 ∅ 6
140 ∅ 6
160 ∅ 6
170 ∅ 6
180 ∅ 6

4/5
6/0
7/0

6
8

10

3/0 ـ 2/0
4/0 ـ 2/5
5/0 ـ 3/5
6/0 ـ 4/5
8/0 ـ 6/0

10/0 ـ 8/0

4
5
6
8

10
12

رول پالگ معمولی

رول پالگ قاب

رول پالگ نصب روشویی
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4ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ یک رو فارسی.شکل 3ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ ساده.

آشنایی با اتصاالت چوبی و نحوه ترسیم آنها

یکی از کاربردهای نقشه جزئیات، نمایش نحوۀ اتصاالت است که اهمیت زیادی در ساخت و مونتاژ 
مصنوعات چوبی دارد؛ بنابراین در این قسمت، سعی شده که در حد نیاز، انواع اتصاالت چوبی و 

نحوۀ ترسیم آنها نشان داده شود.
اتصاالت گوشه ای

قطعات  که  و...  صندلی  )جعبه(،کالف  کشو  قاب،  مانند  اجزایی  ساخت  برای  اتصاالت،  این  از 
تشکیل دهندۀ آن بایستی در گوشۀ کار به یکدیگر متصل شوند، استفاده می شود. همان طور که 
در شکل های زیر مالحظه می کنید، اتصاالت گوشه ای، ممکن است به صورت متعامد یعنی زاویۀ 
90 درجه و یا غیرمتعامد یعنی زوایایی کمتر یا بیشتر از 90 درجه به یکدیگر متصل شوند.

شکل 2ـ اتصال گوشه ای نیم و نیم یک رو فارسی.شکل 1ـ اتصال گوشه ای نیم و نیم ساده.
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6  ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ دو رو فارسی مخفيشکل 5  ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ دو رو فارسی.

8  ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ دو تایی دو رو فارسی.شکل 7ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ دوتایی فارسی.

شکل 9ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ ساده با دوراهۀ 
داخلی کوچک.

شکل 10ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ ساده با دوراهۀ 
داخلی بزرگ.
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شکل 11ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ ساده با دوراهه و پخ فارسی.

شکل 12ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ ساده با ابزار )پروفیل( داخلی. پروفیل باید به صورت فارسی بریده و در 
قطعۀ فاق درآورده شود.

شکل 13ـ اتصال گوشه ای کام و زبانه با کولۀ مایل و مخفی
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شکل 16ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانه )زاویه دار(

شکل 14ـ اتصال گوشه ای کام و زبانۀ یک طرف مخفی بدون کوله.

شکل 15ـ اتصال گوشه ای ُسهم و زبانۀ یک رو مخفی با زبانه وُسهم فرز شده
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شکل 18ـ اتصال گوشه ای دو رو فارسی مخفی، با زبانۀ جداگانۀ بیسکویتی.

شکل 19ـ اتصال گوشه ای دو رو فارسی مخفی با زبانۀ کوتاه بیضی شکل )اتصال بیسکویتی(.

شکل 17ـ اتصال گوشه ای کام و زبانه با کوله دله



76

شکل 20ـ الف( اتصال گوشه ای دوبل با درز ساده.

شکل 21ـ طریقۀ ترسیم اتصال دوبل.
A ـ قرارگیری دوبل ها در اتصاالت با درز ساده.
B  ـ قرارگیری دوبل در اتصاالت با درز فارسی.

C  ـ قرارگیری دوبل گونیایی در اتصاالت با درز فارسی.

شکل 22ـ اتصال گوشه ای دوبل با درز فارسی و دوبل 
مستقیم

شکل 23ـ اتصال گوشه ای دوبل با درز فارسی و دوبل 
گونیایی.
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شکل 26ـ اتصال گوشه ای شانه اي، در سه اندازۀ مختلف

پروفیل  با  دوبل  گوشه ای  اتصال  الف(  24ـ  شکل 
دوطرفه

گوشه ای  اتصال  نمای  ترسیم  طریقۀ  ب(  25ـ  شکل 
دوبل   با پروفیل به صورت فارسی نشده )a( و فارسی 

.)b( شده 

1 - L = 4 mm           t=1/6 mm          b=0/3 mm
2 - L = 10 mm         t=3 mm             b=4 mm
3 - L = 15 mm         t=6/2 mm          b=1/2 mm

L = طول زبانه             t = گام زبانه             b = انتهای زبانه
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رطوبت چوب

درجه بندی شده
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رطوبت چوب

تبادل



80

رطوبت چوب
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رطوبت چوب

)آزاد(
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رطوبت چوب

خشک
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استاندارد چوب ها

درجه  بندی
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محافظت چوب
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تعیین  زیر  نسبت های  به  دندانه ها  ارتفاع  نواری،  ارۀ  تیغ  در 
است:  گردیده 

 گام دندانه. 13 در دندانه های مثبت، ارتفاع دندانه 

 گام دندانه. 23  تا  12 در دندانه های قائم ارتفاع دندانه 

چپ و راست کردن: برای آنکه دندانه های اره به طور آزاد 
آنها  یا قطع کنند،  بُبرند و  را  ایجاد اصطکاک چوب  و بدون 
را چپ  و  راست می کنند. چپ و راست کردن یکنواخت، به 
خصوص خم کردن دندانه ها به طور یکنواخت و در یک ردیف 

باعث ایجاد برش خوب در چوب می شود.
تعیین  چوب  جنس  براساس  دندانه ها  راست  و  چپ  درجه 
می شود، برای چوب های سخت و خشک، تعداد آن کم و برای 
چوب های نرم و تازه تعداد آن زیادتر است. برای جلوگیری از 

 ارتفاع آنها را چپ و راست  12 ترک خوردن دندانه ها، حداکثر 

 1 ضخامت  12 می کنند. تعداد چپ و راست دندانه ها به نسبت 
دندانه تعیین شده است.

تیز کردن: تیز کردن پس از چپ و راست کردن با ماشین اره 
تیزکنی انجام می شود. تیز کردن دندانه ها به وسیله سوهان 
بشقابی یا سوهان سه گوش از محل جوش اره شروع می شود. 
هنگام تیز کردن، بشقابک یا سوهان نسبت به دندانه های اره 
به طور افقی و عمودی به حرکت درمی آیند. موقع تیز کردن، 
توجه به گرد ساییده شدن ته دندانه ها بسیار مهم است زیرا 
ترک  از  جلوگیری  باعث  دندانه ها  ته  ساییده شدن  گرد  که 
خوردن دندانه ها در هنگام بریدن کارهای سنگین می شود.

1
3  a ارتفاع دندانه

)a(      ارتفاع دندانه    تا

زاویه 
گوه

زاویه 
گوه

دندانه با 
فاصله کم

انه
دند

دو 
ن 

 بی
لی

خا
ی 

ضا
ف

دو 
ن 

 بی
ای

فض
انه
دند

دو 
ن 

 بی
ای

فض
انه
دند

)a
ه )

دان
 دن

گام
)a
ه )

دان
 دن

گام
10

0 ش 
 بر

ویه
زا

فر
 ص

ش
 بر

ویه
زا

دندانه با فاصله زیاد

دندانه با زاویه قائم

سیلندر تنظیم برش
سیلندر تنظیم کننده

هاکن باالیی

هاکن پایینی

شکل 1ـ تیغ اره نواری مناسب برش های طولی

شکل 2ـ تیغ ارۀ نواری مناسب برش های عرضی

شکل 3ـ شماتیک ماشین بلوک بُری

1
2

2
3
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جلوگیری از بروز حوادث در ماشین های اره نواری 
هنگام  شود.  تنظیم  کار  قطعه  ارتفاع  به  نسبت  باید  فوقانی  های  ارتفاع  بریدن،  شروع  از  قبل 
طول  بُری و قوس بُری قطعه کار با سرعت یکنواخت در مسیر خط کشی هدایت شود. موقع هدایت 

کردن و بریدن، دست ها در طرفین نوار اره روی قطعه کار قرار گیرند )شکل 1(.

شکل 1ـ طرز قرار دادن دست ها روی قطعه کار هنگام بریدن

شکل 2ـ بریدن تخته های پهن

شیار رولبرینگ دار

کفشک نگاه دارنده 

برای  بنابراین  دارد.  آنها وجود  دورانی  لغزش  بینه ها، خطر  یا گرده  قطعات مدور  بریدن  هنگام 
جلوگیری از هرگونه حادثه ای، از منشور چوبی برای هدایت کردن و بریدن آنها استفاده می شود.
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ماشین ها

.
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ماشین ها
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ماشین ها

عبارت اند از :
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ابزار های ماشینی برقی

)دریل(

)برقی(

)دریل(

)دریل(
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ابزار های ماشینی برقی
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ابزار های ماشین



93

ابزار های ماشین
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ابزار های ماشین
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 ابزار های ماشین 
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ابزار های ماشین
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محاسبات هزینه ها

محاسبات ثانویه)مشخص کردن هزینه های ثانویه(
محاسبات نهایی یا پایانی)پایان محاسبات،موفقیت در سوددهی(

نمودار باال
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محاسبات هزینه ها
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محاسبات هزینه ها
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محاسبات هزینه ها
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محاسبات هزینه ها
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فصل 4 
ایمنی، بهداشت  و ارگونومی
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سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی

افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن

ايمني  
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عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس
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1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید 
در حدود آرنج باشد.

اثر وضعّیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(
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وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
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فصل 5
شایستگی  های غیر فنی
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ان
ست

نر
ر ه

دی
م

ور 
 ام

دی
تص

 م
نه 

رایا
ران

دبی
ت 

رس
سرپ

 
ف(

 )ال
گاه

کار
دار

فتر
د

زان
آمو

هنر
گی

هن
 فر

مور
ا

زان
آمو

هنر

انه
بخ

کتا

دار
بار

 ان

انه
زخ

نما

ار 
د ک

ستا
ا

شی
موز

ن آ
عاو

م
نی

ن ف
عاو

م
یی

جرا
ن ا

عاو
م

ت 
رس

سرپ
ب(

ه )
رگا

کا
ت 

رس
سرپ

ج(
ه )

رگا
کا

شی
رور

ن  پ
عاو

م

شایستگی های غیر فنی
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اخالق حرفه ای
در انجام کارها به صورت شایسته بایستی به خدا، خود، خلق و خلقت همزمان توجه داشت و در 

انجام آنها باید علم، عمل، ایمان، تفکر و اخالق را همراه کرد.

انواع

عناصر

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

ارتباط با خود
ارتباط با خدا
ارتباط با خلق

ارتباط با خلقت

عرصه شایستگی

فنی )پایه و تخصصی(غیر فنیعمومی

 
صداقت

 
مسئولیت 

پذیری
دلسوزی

گذشت

اصول 
اخالقی

روح جمعی و مشارکت در کار

روابط سالم و انسانی در محل کار

پشتکار و جدیت در کار

دلبستگی و عالقه به کار

کار
ق 

خال
د ا

بعا
ا

تنها منافع خود را 
مرجع نمی داند.

به  حقوق دیگران 
احترام می گذارد

به دیگران حق 
تصمیم گیری می دهد

به قوانین اجتماعی 
احترام می گذارد

خوش قول و 
وقت شناس  است

در فعالیت های 
اجتماعی مشارکت 

می کند

به  نظر دیگران 
احترام می گذارد

برای ارزش های  
اجتماعی  احترام 

قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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برخي از کلیدهاي زندگي شغلي و حرفه اي

1 عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن در کسب حالل است.
2 کسي که در راه کسب روزي حالل براي خانواده اش بکوشد، مجاهد در راه خداست.

3 بهترین درآمدها سود حاصل از معامله نیکو و پاك است.
4 پاکیزه ترین مالي که انسان صرف مي کند، آن است که از دسترنج خودش باشد.

5 امانت داري، بي نیازي مي آورد و خیانت، فقر مي آورد.
6 بهره آور ساختن مال از ایمان است.

7 هرکس میانه روي و قناعت پیشه کند نعمتش پایدار شود.
8 در ترازوي عمل چیزي سنگین تر از ُخلق نیکو نیست.

9 اشتغال به حرفه اي همراه با عفت نفس، از ثروت همراه با ناپاکي بهتر است.
10 کسي که مي خواهد کسبش پاك باشد، در داد و ستد فریب ندهد.

11 هر صنعتگري براي درآمد زایي نیازمند سه خصلت است: مهارت و تخصص در کار، اداي امانت 
در کار و عالقمندي به صاحب کار.

12 هر کس ریخت و پاش و اسراف کند، خداوند او را فقیر کند.
13 زماني که قومي کم فروشي کنند، خداوند آنان را با قحطي و کمبود محصوالت عذاب مي کند.
14 به راستي خداي متعال دوست دارد هر یك از شما هر گاه کاري مي کند آن را محکم و استوار کند.

15 تجارت در وطن مایه سعادتمندي مرد است.

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

دلسوز  و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب  و مشکالت دیگران شریک می شوند
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منشور اخالقی نیروی كار ماهر 

در شغل و حرفه 

به عنوان عضوی از نیروی کار ماهر کشور  در پیشگاه خداوند متعال که دانای آشکار و نهان است؛ 
متعهد می شوم :

 مسئولیت پذیری، درست کاری، امانت داری، گذشت، انصاف و بهره وری در تمام امور شغلی و 
حرفه ای را سرلوحه کارهای خود قرار دهم.

 کار خود را با تفکر، ایمان، علم، عمل و اخالق  در عرصه های ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقت 
به صورت شایسته انجام دهم. 

 در تعالی حرفه ای، یادگیری مداوم ، مهارت افزایی و کسب شایستگی و ارتقای صالحیت های 
حرفه ای خویش کوشا باشم.

 مصالح افراد، مشتریان و جامعه را در انجام وظایف شغلی و حرفه ای بر منافع خود مقدم بدارم.
 با همت بلند و پشتکار برای کسب روزی حالل و تولید ثروت از طریق آن تالش نمایم.

 از بطالت، بیکاری، اسراف، ربا، کم فروشی، گران فروشی و زیاده خواهی پرهیز کنم. 
 در انجام وظایف شغلی و حرفه ای ، آنچه برای خود می پسندم، برای دیگران هم بپسندم و آنچه 

برای خود نمی پسندم برای دیگران نیز نپسندم.
 از کار، تولید، کاال، سرمایه و خدمات کشور خود در انجام وظایف شغلی و حرفه ای حمایت کنم.
 برای مخلوقات هستی، محیط زیست  و منابع طبیعی کشورم ارزش قائل شوم و در حفظ آن بکوشم.

 از حیا و عفت، آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب برخوردار باشم. 
 همواره در  حفظ و ارتقاء سال مت و بهداشت خود و دیگران  در محیط کار تالش نمایم.

 در انجام وظایف شغلی و حرفه ای در تمامی سطوح ، حقوق مالکیت معنوی و مادی اشخاص ، 
شرکت ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی را رعایت کرده و بر اساس قانون عمل نمایم.

و  راسخ  را  اراده ام  افزون،  مرا  بینش  بزرگ،  راه  این  پیمودن  در  می خواهم  متعال  خداوند  از  و 
گام هایم را استوار گرداند.
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
آب، خاك، گیاه- گروه کشاورزی و غذا

خاك

خواص شیمیایی و بهسازی خاك

خواص آب

منابع آب

کشت و نگهداری گیاهان

10
ارتباط مؤثر-گروه بهداشت و سالمت

اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

ارتباط مؤثر با خود و مهارت های ارتباطی

ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه

ارتباط مؤثر در کسب و کار

اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره

10
ارتباط مؤثر-گروه خدمات

اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

ارتباط مؤثر با خود و مهارت های ارتباطی

ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه

ارتباط مؤثر در کسب و کار

اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره

10
نقشه کشی فنی رایانه ای- گروه برق و رایانه 

ترسیم با دست آزاد

تجزیه و تحلیل نما و حجم

ترسیم سه نما و حجم

ترسیم با رایانه

نقشه کشی رایانه ای

10
نقشه کشی فنی رایانه ای-گروه مکانیك

نقشه خوانی 

ترسیم  نقشه

نقشه برداری از روی قطعه  

کنترل کیفیت نقشه

ترسیم پروژه با رایانه

10
نقشه کشی فنی رایانه ای-گروه مواد و فراوری

نقشه خوانی

ترسیم نقشه

نقشه برداری از روی قطعه

کنترل کیفیت نقشه

ترسیم پروژه با رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
نقشه کشی فنی رایانه ای- معماری و ساختمان

ترسیم فنی و هندسی

نقشه های ساختمانی

ترسیم های سه بعدی

خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی

کنترل کیفیت نقشه و ارائۀ پروژه

10
طراحی و زبان بصری- گروه هنر

 خلق هنری،  زبان بصری و هنر طراحی

طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری

نقطه، خط و طراحی خطی 

سطح، شکل و حجم،  به کار گیری اصول ترکیب بندی در خلق آثار هنری

نور و سایه در هنرهای بصری، رنگ و کاربرد آن در هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

ریاضی 101

حل مسائل به کمك رابطه بین کمیت های متناسب

کاربرد درصد در حل مسائل زندگی روزمره

مدل سازی برخی وضعیت ها به کمك معادله درجه دوم

تفسیر توان رسانی به توان عددهای گویا به کمك ریشه گیری

مدل سازی و حل مسائل به کمك نسبت های مثلثاتی یك زاویه

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

11
ریاضی 2

به کارگیری تابع در مدل سازی و حل مسائل

مدل سازی و حل مسائل مرتبط با معادله ها و نامعادله ها

مدل سازی و حل مسائل به کمك نسبت های مثلثاتی زاویه دلخواه

حل مسائل مرتبط با لگاریتم ها

تحلیل وضعیت ها به کمك مفاهیم آماری
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ریاضی 123

به کارگیری برخی تابع ها در زندگی روزمره

تحلیل وضعیت ها به کمك مفهوم حد

مقایسه حدهای یك طرفه و دو طرفه و پیوستگی تابع ها

تحلیل وضعیت ها به کمك مفهوم مشتق

به کارگیری مشتق در تعیین رفتار تابع ها

فیزیك10

به کارگیری مفاهیم، کمیت ها و ابزار اندازه گیری

تحلیل انواع حرکت و کاربرد قوانین نیرو در زندگی روزمره

مقایسه حالت های ماده و محاسبه فشار در شاره ها

تحلیل تغییرات دما و محاسبه گرمای مبادله شده

تحلیل  جریان الکتریکی و محاسبه مقاومت الکتریکی در مدارهای الکتریکی 

11
شیمی

به کارگیری مفاهیم پایه شیمی در زندگی 

تحلیل فرایند های شیمیایی 

مقایسه محلول ها و کلویید ها

به کارگیری مفاهیم الکتروشیمی در زندگی 

به کارگیری ترکیب های کربن دار در زندگی 

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

زیست شناسی10

تجزیه و تحلیل انواع ترکیبات شیمیایی موجودات زنده

بررسی ساختار ویروس ها، باکتری ها، آغازیان و قارچ ها

معرفی و چگونگی رده بندی جانوران

معرفی و چگونگی رده بندی گیاهان

تعیین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محیط زیست
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جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

الزامات محیط کار10

تحلیل محیط  کار و برقراری ارتباطات انسانی   

تحلیل عملکرد فناوری در محیط کار

به کارگیری قوانین در محیط کار

به کارگیری ایمنی و بهداشت در محیط کار

مهارت کاریابی

کاربرد فناوری های نوین11

به کارگیری سواد فناورانه

تحلیل فناوری اطالعات و ارتباطات

 تجزیه و تحلیل فناوری های همگرا و به کارگیری مواد نوترکیب

به کارگیری انرژی های تجدید پذیر 

تجزیه و تحلیل فرایند ایده تا محصول

مدیریت تولید11

تولید و مدیریت تولید

مدیریت منابع تولید

توسعه محصول جدید

مدیریت کیفیت

مدیریت پروژه

کارگاه نوآوری و کارآفرینی11

حل خالقانه مسائل

نوآوری و تجاری سازی محصول

طراحی کسب و کار

بازاریابی و فروش

ایجاد کسب و کار نوآورانه

اخالق حرفه ای12

امانت داری

مسئولیت پذیری

درستکاری

 رعایت انصاف

بهره وری
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برخی از سبک های یادگیری )روش یادگیری شما چگونه است؟(

یادگیری از طریق تصاویر و شکل ها و درك پدیده های بصری1. دیداری )تجسم فضایی(

یادگیری از طریق گوش فرا دادن به صدا و موسیقی2. شنیداری

یادگیری از طریق سخن گفتن و نوشتن3. شفاهی )کالمی(

یادگیری از طریق لمس کردن، تمرینات عملی وتحرك داشتن4. جنبشی )لمسی(

یادگیری از طریق منطق و دلیل آوردن و استدالل کردن5. استداللی )ریاضی(

یادگیری به صورت جمعی و گروهی و از کار کردن با دیگران لذت بردن6. برون فردی

یادگیری به تنهایی و به دور از جمع7. درون فردی

دیدن و شنیدن 20 درصد

ارائه دادن/ نشان دادن 30 درصد

بحث گروهی 50 درصد

انجام دادن کار/کار عملی 75 درصد

آموزش دیگران/ به کارگیری آموخته ها 90 درصد

مخروط یادگیری ـ چند درصد آنچه را…… به یاد می آورید.

چه 
د آن

رص
7 د

5
د، 

ه ای
داد

ام 
نج

را ا
ید.

آور
می 

اد 
ه ی

ب

چه 
د آن

رص
1 د

0
به 

د، 
ه ای

اند
خو

را 
ید.

آور
می 

اد 
ی

شنیدن
5  درصد

خواندن10درصد



119

منابع و مآخذ

1  کتاب های درسی رشته صنایع چوب و مبلمان، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 طراحی و ساخت کابینت چوبی 210466 سال 1396

 طراحی و ساخت مبلمان کودك و نوجوان 210468 سال 1396
 طراحی و ساخت مبلمان خواب 211465 سال 1396
 طراحی و ساخت مبلمان اداری 211466 سال 1396

 طراحی و ساخت مبلمان مسکونی 212466 سال   1397
 رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان چوبی 212468   سال    1397

 دانش فنی پایه 210465 سال 1396
 دانش فنی پایه تخصصی 212465 سال 1397

2  جداول و استانداردهای صنایع چوب:
مراد  سلیمی،   ،Holz Technik Tabellenbuch ،Seifert ، Natsch ، Nennewitz ، Peschel 

 1395 بنیاد ،  دانش  )مترجم(؛ 
3  طراحی و نقشه کشی مبلمان چوبی: Ehrman ,Walter ، مراد سلیمی، امیر نظری، داود توبه خواه فرد 

)مترجم(، فدك ایساتیس، 1392 
امیر حسین سیفي و محمد رضا  4  استانداردهاي جامع معماري داخلي و طراحي فضا ترجمه 

بیات انتشارات شهر آپ 1380 چاپ پنجم 1393
5  دیکشنري آکسفورد
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