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پودمان سوم: ساخت ميز تحرير كودك و نوجوان

 تجهيزات و دستگاه های مورد نياز برای ساخت ميزتحریر و روش های ساخت، مونتاژ و ... بسيار حائز 
اهميت است. با توجه به حجم وگستردگي طرح ميز تحریر پيشنهادی زمان زیاد براي ساخت تمام 
مراحل واجراي كامل آن ممکن است طول بکشد، بنابراین بهتر است این پروژه به صورت گروهی و 
با مشاركت دو هنرجو ساخته شود. در این فصل مراحل طراحي ، نقشه كشی و ساخت پروژه فوق به 

طور كامل بيان مي شود. 

 

پودمان 3

ساخت ميز تحریر كودک و نوجوان
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واحد یادگیری 3  

شایستگی طراحي و ساخت ميز تحریر كودک و نوجوان

آیا تا به حال پی برده اید

ساختمیزتحریرکودکونوجوانبهچندروشانجامميشود؟
اتصاالتمیزتحریرچگونهانجامميشود؟

مواداولیهمیزتحریرکداماند؟
موادکمكيدرساختمیزتحریرچهمواديهستند؟

میزتحریرکودکونوجوانبامیزتحریربزرگسالچهتفاوتیدارد؟
میزتحریرکودکونوجوانچهویژگیهاییبایدداشتهباشد؟

استاندارد عملکرد
پسازاتماماینواحدیادگیریهنرجویانقادرخواهندبودکهمواداولیهالزمومناسببرايساختمیزتحریر

کودکونوجوانرابااستفادهازماشینآالتدستيبرقيوماشینهایثابتبسازند.

و طراحي مراحل است. نوجوان و کودک تحریر میز ساخت و طراحی آموزشچگونگی بخش این از هدف
نقشهکشي،وعملیاتماشینکاريمانندبرشکاري،لبهچسبانوسوراخکاريودرپایانمونتاژوبستهبندي

چنانچهبهطوردقیقواصوليانجامشود،نتیجهکارنیزمحصوليقابلپذیرشبرايمشتريخواهدبود.
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ویژگی های یک میز تحریر مناسب در اتاق کودک و نوجوان
میزتحریر،وسیلهایپرکاربرددراتاقکودکونوجواناست.اندازهوابعادمیزتحریر،بایداستانداردبودهو
مطابقبااصولارگونومیطراحیشدهباشد.غیراستانداردبودنمیزتحریر،موجبانحرافستونفقراتوبروز

مشكالتزیادیازقبیلناراحتیچشمیبرایکاربرانخواهدشد.
ارتفاعمیزتحریر،بایدمتناسبباقدکودکویانوجوانطراحیشودتاهنگامنشستندرپشتمیزوباتنظیم
ارتفاعصندلی،مچوآرنجدرامتدادهمقرارگرفتهوآرنجوبازویکزاویة90تا110درجهایجادنماید.اگر
ارتفاعمیزتحریرازایناندازههایاستانداردکوتاهترباشد،دستهابهسمتپایینآویزانودرنتیجهسروگردن
کودکاذیتمیشود؛واگرازاینحالتبلندترباشدباعثمیشودشانهباالترقراربگیرد،کهدردرازمدتباعث
دردکتفوشانهمیگردد.ارتفاعمیزتحریربایدطوریباشدکهزانوهایکودکازسطحزیرینمیزفاصلهداشته
باشدوامكانجابجاییوحرکتآزادانهباتوجهبهفاصلةبینرانوسطحزیرینمیزوجودداشته،وهنگام
مطالعهسروگردنبیشتراز۲0درجهبهطرفپایینخمنشودوهنگامیکهدودستخودرارویمیزقرار

میدهد،حداقلفاصلةکتابوچشماناو،کمتراز۴0سانتیمترنباشد.

شکل 3-1

شکل 3-2
اشتباه صحيح

شکل 3-3

درهنگامکارباکامپیوتر
سالمتيخودتانرافداي

کامپیوترنكنید
*طرزنشستنرويصندلي

*فاصلهباکامپیوتر
*طرزقرارگرفتندستها

دراستفادهازموسو
کیبورددقتکنید.
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1ـ طراحی و ترسیم نقشه های اجرایی میز تحریر
قدماولدرساختمحصوالتچوبی،طراحیسازةموردنظراست،طراحبایدابعاداستانداردواصولارگونومیدر
طراحیرارعایتنمودهودرنقشهاجراییکار،پرسپكتیو،سهنماوبرشراارائهدهد.طراحبایدتکتکقطعات
یکسازهرابهطورجداگانهترسیمکرده،وسوراخ هایموردنظررابااندازةدقیقعالمتگذاریوقسمتهایی

راکهنامفهوموپیچیدههستند،دربرشنشاندهد.
میزتحریرموردنظردرشكلزیرنشاندادهشدهاستکهازقسمتهایمختلفیمانند:صفحه،۲عددبدنه،
پشتبند،کشو،طبقةباالیکشو،صفحةکفبهمنظورنصبپایه،و1وادارمیانیکهباعثمیشوددرطرف

دیگر،یکیاچندطبقهکشووجودداشتهباشد.
درشكل۴-3،میزطراحیشدهبانرمافزارKDرامشاهدهمیکنید.

برايطراحياینمیزابتدابایدلیستقطعاترایادداشتنمود:

شکل 3-4

ارتفاع از زمين 
mm

تعداد ضخامت
mm

عرض
mm

طول
mm قطعات مورد نظر ردیف

680 1 16 600 1100 صفحهرويمیز 1

0 1 16 568 680 پایهسمتراست ۲

13۴ ۲ 16 53۴ 5۴6 پایهسمتچپومیاني 3

118 1 16 ۴00 568 کفدراور ۴

0 1 16 ۴00 680 پشتدراور 5

۲80 1 16 668 ۴00 قیدمیاني 6

577 1 16 51۴ 365 طبقهرويکشو 7

۴۴3/۲90/137 3 16 150 365 دربکشو 8

1۲6 1 3 35۲ 56۲ پشتبنددراور 9
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باتوجهبهقطعاتواندازههاییادداشتشدهميتوانطراحیمیزتحریرنوجوانراآغازنمود.
ابتداصفحةرویمیزراازمنويابزار/نما)دکور(/نمایافقیوبادرجابعادوفاصله،ایجادنمودهوبهمحیط

طراحیبیاورید.
سپسبدنةسمتراستراازنمایعمودیوبادرجابعادوفاصلهایجادکرده،وآنراازسمتراستصفحهمیز

وبافاصله16میلیمترازهرطرفقراردهید.
پشتدراورراازنمایعمودیانتخابنمودهودرقسمتسمتچپوجلومیزبافاصله16میلیمترازجلوو

سمتچپقراردهید.
کفدراورراازنمایعمودیانتخابنمودهوبهپشتدراوربچسبانید.

بدنةسمتچپووادارمیانیراازنمایعمودیانتخابکردهوآنرارویکفدراورقراردهیدالبتهبافاصله
16میلیمترازچپوراستآناینبدنههابایدازپشتبهپشتدراوربچسبانید.

طبقهرویکشوراازنمایافقیانتخابوبیندوبدنهچپووادارمیانیقراردهیدوازپشتبندنیز۲0میلیمتر
فاصلهداشتهباشد.

قیدمیانیراازنمایعمودیانتخابنمودهوآنرابینبدنةسمتراستووادارمیانیقراردهید.اینقیدباید
ازلبهجلومیز100میلیمترفاصلهداشتهباشد.

دراولکشوراازمنويابزار/در/درکشویکدستگیرهانتخابوبهترتیببادرجارتفاع،درمحلآنیعنی
لبهعقبکفکشورویهمقراردهید.

درشكل5-3نمایباال)باصفحهمخفیشده(رامشاهدهمیکنید.

درشكل6-3نمايسهبعدیگرافیكیمیزترسیمشدهخودراميبینید.

شکل 3-5
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شكل7-3تصویرسهبعدیرنگیورندرشدهراازهمینزاویهنشانميدهد.

اکنونلیستبرشقطعاترابالیستاولیهایکهیادداشتنمودهایدمقایسهنمایید.)شكل3-8(

شکل 3-6

شکل 3-7
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درشكل9-3میزتحریردیگريباصفحهمتفاوتمشاهدهمیکنید.کهباابزارshape طراحیشدهوبههمین
دلیلرعایتاصولایمنيوعدموجودلبههايتیز،براياتاقکودکونوجوانمناسبتراست.

درمحیطهایاداریاگرگوشههایمیزگردنباشدمشكلیپیشنمیآید.زیرابیشترمراجعهکنندگانبزرگسال
هستندولیدراتاقکودکونوجوانمیزباگوشههايتیزحادثهآفرینخواهدبود.

یادآوري: درنرمافزارKDانواعمیزوصندلیآمادهوجوددارد.شمانیزميتوانیدنمونههايدیگريراطراحیکنید.
بامشاهدهشكلصفحةبعدتصویرمجسموسهنمايمیزتحریرراترسیمکنید.)شكل10-3و3-11(

شکل 3-8

شکل 3-9
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oÄodU#qÃ¶ ( 1 : 12 )

A-A ( 1 : 12 )

B-B ( 1 : 12 )

A

A

BB

68041 353
1096

11
8

13
3

16
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12
5

26
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400149

14
9
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39
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19 22333

321

297
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15
1

15
1

92
,5

شکل 3-10

شکل 3-11
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درشكل،نمایجانبیازطرفراستمیزتحریرنشاندادهشدهاست؛نماهایجانبیچپوراستراباهم
مقایسهکنید.

2ـ فهرست ابزار و ماشین آالت مورد نیاز 
مواد مصرفيماشين آالتابزار دستي و دستي برقي

دریلدستیبرقيـدریلشارژيـ
گونیاـچكشـمدادـمترـالیتزن

ارهگردمیزيخطزنـ
لبهچسبانـسوراخزن

تختهخردهچوب)نئوپان(مالمینه
امديافروکشدار

راه نوع موادرنگ قطعهتعداد ابعاد برشنوع قطعهردیف
راست

راه 
پود

ABCطولعرضضخامت

امدیافمالمینه163997۲83قطعةنمایکشوها1

*امدیافمالمینه*165737۲81بدنةچپ۲

*امدیافمالمینه*1657۴59۴۲بدنةراستومیانی3

*امدیافمالمینه*163995981کف۴

*امدیافمالمینه*1659610961صفحهمیز5

*امدیافمالمینه*163996801پشتبند6

امدیافمالمینه*161۴93۴73دِرکشو7

امدیافمالمینه*161۲5۴006بغلکشو8

امدیافمالمینه*161۲5۲653عقبکشو9
تختهفیبر3۲773963کفکشو10

تختهفیبر33336011پشتبند11

*امدیافمالمینه*163195۴81طبقةرویکشو1۲

MDF*۲5۲0303دستگیره13

 * A ـکارامل          B ـسامائوتیک                   C ـ

 3ـ جدول ابعاد قطعات میز تحریر نوجوان )کارت برش(
درجدولزیر،ابعاد،تعداد،جنسموادو...برایساختیکمیزتحریرکودکونوجواناستخراجشدهاست.
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4ـ کات مستر
باید  الیاف( قطعات را  هنگام استفاده از کات مستر، توجه داشته باشید که راه راست یا راه پود بودن )جهت 
که  می کنید  مشاهده  را  راست  راه  قطعات  از  مورد  چند  زیر،  در شکل  کنید.  درست مشخص  افزار  نرم  برای 
نرم افزار  کات مستر آنها را راه پود نشان داده است. در واقع این نرم افزار، قابلیت چند نوع چیدمان را دارد؛ پس 
بهتر است که همة چیدمان ها بررسی شود تا هم مقدار دورریز کمتری ایجاد گردد، و هم در بارة راه الیاف، آنچه 
مورد نظر است، فراهم آید. در مواردی که نرم افزار کات مستر نتواند نقشه مد نظر ما را  نشان دهد بهتر است 

بصورت دستی متناسب با اندازه واقعی روی کاغذ طراحی شود.

5  ـ نقشة لبه چسبانی) نوار کاری(
تمام قطعات باید نقشة لبه چسبانی)نوارکاری( داشته باشند، تا مشخص شود که کدام قسمت از قطعة مورد نظر 
باید چه نوع نوار، و چه رنگ یا چه ضخامتی داشته باشد و کدام قسمت از قطعه نیازی به نوار کاری ندارد. در این 
کار، قطعاتی مانند صفحة میز که تماس یا برخورد زیادی با اشیای دیگر دارد،  از نوار لبة 2 میلی متر و قطعاتی 

مانند طبقه که تماس زیادی ندارند از نوار لبة 1 میلی متر  استفاده می شود. )شکل 3-13(

شکل 3-12
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شکل 3-13
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 1- بدنة چپ 
بدنةچپمیز،دارایطول730وعرض575میلیمتراست.دوطولاینقطعه،نوارلبة1میلیمترویکعرضآنکه
بازمینتماسدارد،بهدلیلجلوگیریازلبپریدگییاکندگیبایدازنوارلبة۲میلیمترزدهشود؛وعرضدیگر،که

صفحهروییمیزرویآنقرارگرفتهوبرخوردیباآنوجودنداردازنوارلبة1میلیمتراستفادهمی شود.
طبقشكلزیروبرشA.Aدرقسمتیکهنوارلبة1میلیمترزدهشدهازهرطرفبهفاصله111میلیمتر
داخلتر،سوراخیبهقطر8وعمق۲۲میلیمتربهمنظورقرارگرفتندوبلپالستیكیایجادمی شود.8سوراخ
دیگرنیزبرایمونتاژصفحةمیزبهبدنهبهکمکدوفرنگزدهمی شود.۴سوراخدرقسمتطولیزدهمی شود
که۲سوراخآنبهقطر8وعمق9میلیمتر،براینصبدوبلپالستیكیو۲سوراخدیگربهعمق1۲وقطر

10میلیمتربراینصباتصالالیتایجادمی گردد.

Oa#¾ºkM ( 1 : 8 )

E-E ( 1 : 4 )

F-F ( 1 : 4 )

G ( 1 : 3 )

E

E

F F

G

64
12

8
64

72 10
8

12
8

10

9
44

94,5

192 96

573

72
8

352110.5

8
2x 58x 14

16

22

32 32 32

96

16

94,5

ـدلیلاستفادهازنوارPVCبرایلبههایصفحاتیمانندتختهخردهچوبوامدیافچیست؟
ـمنظورازصفحاتسبزچیست؟ارتباطآنبهمحیطزیستچهمیتواندباشد؟

فکركنيد

شکل 3-14

6ـ نقشة قطعات
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 2ـ بدنة راست 
بدنةراست،دارایطول59۴وعرض575میلیمتراستکهطبقبرشB.B،داراییکشیاردرراستایطولیبه
عمق8وعرض9میلیمتر،بهمنظورنصبپشتبندمیباشد.پشتبند8میلیمتر،برایاستحكامباالیمیزتحریر
است،کهالبتهمی توانازپشتبند3میلیمتریهماستفادهکرد.براینصب3عددریل،باید6سوراخبهقطر5وعمق

15میلیمتردروسطایجادگردد.فاصلةسوراخهایریلازهرطرف،68میلیمتراست.
باالیسوراخهایریلباید۲سوراخبهعمقوقطر10میلیمتربراینصبپیچفیكسطبقه،زدهشود.درقسمت
عرضیباالیبدنةراستمانندبدنةچپ،8سوراخبهعمق1۴وقطر5میلیمتربراینصبفرنگ،و۲سوراخدیگر
بهعمق۲۲وقطر8میلیمتربراینصبدوبلپالستیكیبایدایجادشود.ودرعرضپایینبدنةراست،باید۲سوراخ
براینصبدوبلپالستیكیبهقطر8وعمق۲۲میلیمتر،و۲سوراخدیگربرایتعبیةمهرهومیلةاتصالالیتزده
شود)طبقبرشA.A،مهرهدارایقطر15وعمق1۴میلیمترومیلهدارایقطر8وعمق35میلیمترمی باشد(.

تمامسوراخکاریهاوشیاررویبدنةراستمیزتحریر،بایددرسمتچپبدنهنیزانجامشود.
نکته

SwHn#¾ºkM ( 1 : 8 )

A-A ( 1 : 8 )

B-B ( 1 : 3 )
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352 111
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84x

192 96 959695

5
6x

82x

شکل 3-15
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3- بدنة ميانی 
اندازةبدنةمیانی،هماندازةبدنةراستاست.همةسوراخکاریهایانجامشدهرویبدنةراست،بایدبهصورت
قرینهباهماناندازه ها،بررویبدنةمیانیانجامشود؛یعنیدرسمتراستبدنةمیانی.ناگفتهنماندکهدرسمت
چپصفحةمیانینیز۴سوراخبراینصبپشتبندزدهشود.طبقبرشA.A،باید۲سوراخبهقطر8و
عمق9میلیمتربهمنظورنصبدوبلپالستیكی،و۲سوراخدیگرهمبهقطر10وعمق1۲میلیمتربرای

نصباتصالالیتایجادگردد.

شکل 3-16

SwHn#¾ºkM ( 1 : 8 )

A-A ( 1 : 8 )

B-B ( 1 : 3 )

A

AB B

69
,5

15
5

15
5

13
8

68256

25
9

7

32 32 32

111

14

70

8
2x

448 47

1010
2x

5
8x

64 320 64 56
574

16

352 111

22
22

14

84x

192 96 959695

5
6x

82x

بدنهمیاني



105

پودمان سوم: ساخت ميز تحرير كودك و نوجوان

4- صفحة رویه
صفحةرویةمیز،دارایابعادیبهطول1100وعرض600میلیمتراست.صفحةمیز،توسط7عددفرنگ)هر
فرنگبا۴عددپیچبهصفحهبستهمیشود(بهبدنهمتصلمیشود.براساسبرشA.A،بهمنظورنگهداری
ودرستقرارگرفتنسوراخهایفرنگرویهم،بایدرویصفحه،6سوراخبهعمق9وقطر8میلیمتر،برای

جازدندوبلپالستیكی،ایجادکرد.

5- صفحة كف
صفحةکفمیزتحریر،دارایطول600وعرض۴03میلیمتراست.براینصبهرپایهبهکف،به3سوراخبه
قطر8وعمق16میلیمترنیازاست.همةسوراخهاییکهبرایکوبیدنمهرةشاخدارایجادشده،بایدخزینه
شوند.طبقنقشهباید،شیاریبهطول353وبهعرض9وعمق8میلیمتر،براینصبپشتبندزدهشود.
درهردوطرفطولصفحةکف،باید۴سوراخزدهشودکه۲سوراخآنبهبهعمق9وقطر8میلیمتر،برای
نصبدوبلپالستیكی)طبقبرشA .A(،و۲سوراخدیگربهعمق1۲وقطر10میلیمتربرایبرایاتصال

میلةالیتدرنظرگرفتهمیشود.
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6- طبقة باالی كشو
میلیمتر وعرض3۲0 دارایطول5۴9 طبقه، این
است.دوطولویکعرضطبقهبانوارلبة1میلیمترو
یکعرضدیگرآنبهدلیلاینكهدرمعرضتماسقرار
می گیرد،بانوارلبة۲میلیمترلبهچسبانی)نوارکاری(
می شود.براینصبرافیكسرویطبقه،باید۴عدد
سوراخبهقطر18/5وعمق1۲میلیمتر،طبقنقشة

زیروبرشA.Aزدهشود.
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 7- دِر كشو
اندازهدرِکشو،دارایطول351وعرض153میلیمتراست.رویدر،برایاتصالمیلةالیت)طبقبرشA.A(باید۴
سوراخبهقطر10وعمق1۲میلیمترزدهشود،وبهمنظورنصبکفکشو،اگرضخامت8میلیمترباشد،بایدشیاری
بهعرض9وعمق8میلیمترایجادشود؛ولیاگرضخامتتختهفیبرکف،3میلیمتراست،عرض3میلیمتربرایشیار

کافیاست.درضمنبراینصبدستگیرهنیزباید۲عددسوراخبهعمق16وقطر5میلیمترایجادشود.

  8- بدنة )بغل( كشو
بدنةکشوها،دارایابعاد1۲5×۴00هستند.رویبدنةکشوها،بایدسوراخکاریهایزیرراانجامداد:

برایاتصالالیتباقطرمیله8وعمق35میلیمتر،ومهرةآنباقطر15وعمق1۴میلیمتر،۲سوراخ. ـ
ـبراینصبریل،۲سوراخبهعمق1۴وقطر5میلیمتر.

ـوبرایمونتاژپیچشماره۴،تعداد۲سوراخدیگربهعمق16وقطر3میلیمتر.
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بدنه)بغل(کشوهایچپوراست،بایدقرینةهمباشند.

9- عقب كشو
اندازةطولعقبکشو۲65وعرضآن1۲5میلیمتراست.طبقبرشA.A،رویهرسر)مقطع(عقبکشو،
براینصبپیچ،۲سوراخبهعمق۲0وقطر۲/5میلیمترزدهمی شود.برایکفکشونیز،بایدشیاریهماندازة

جلووبدنههایکشو،رویاینقطعهایجادکرد.

نکته
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10- كف كشو
اندازةکفکشو۲77×396میلیمتراست.کفکشورامی توانهمازتختهفیبربهضخامت3وهم8میلیمتر
استفادهکرد،درواقعهنگامیکهاندازةکشوخیلیبزرگاستواحتمالشكستگیکفکشوباضخامت3

میلیمتروجوددارد،بهتراستازتختهفیبر8میلیمتریاستفادهشود.

¼z¨#œ¨ ( 1 : 8 )
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11- پشت بند
ضخامتاینپشتبند16میلیمتراست.پشتبنددارایطول680وعرض۴00میلیمتراست.براینصبپشتبند
بهصفحةروییمیز،ازیکفرنگاستفادهشدهاست،وازبغل هانیزتوسط۴عددپیچالیتودوبلپالستیكی،بهبدنة

میانیوبدنةچپمتصلمی شود.فاصلةدوبلپالستیكیوپیچالیتازیكدیگر6۴میلیمتراست.

k¹M#SzQ#oLÃÎ ( 1 : 8 )
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12- دستگيره 
جنسدستگیره،ازMDFخاماستکهباپرسوکیومروکشمی شود.اندازةدستگیرةکشو۲0×۲5×300میلیمتر

است.هریکازدستگیره هاتوسط۲سوراخبهقطر5وعمق1۴میلیمتربهدرِکشونصبمی شوند.
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7ـ برش قطعات 
برایبرشقطعاتمیزتحریر،وهمچنینشیار)کنشكاف(زنیمربوطبهکشوهاوپشتبند،ازماشینارهگردمیزی

دوتیغ)خطزن(کهدارایتنوعزیادیاست،استفادهمیشود.

8 ـ لبه چسبانی قطعات 
برایلبهچسبانی)نوارکاری(قطعاتمیزتحریرازدستگاهلبهچسباناستفادهمیشودکهتوضیحاتآندر

پروژههایقبلیآوردهشدهاست.

شکل 3-26

     شکل 28-3شکل 3-27
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پودمان سوم: ساخت ميز تحرير كودك و نوجوان

  9  ـ ساخت اتصال و سوراخ کاری قطعات
مهمتریناتصالدرساختاینمیزتحریر،اتصالالیتونبشی)فرنگ(است.همانطورکهپیشازاینگفتهشد،در
ساختاتصالالیت،ازدستگاههایپیشرفتةالیتزناستفادهمی شود،ولیدرکارگاه هایکوچک،میتوانازدستگاه

کمکننیزکمکگرفت.درشكلهاي31و30و۲9-3مراحلسوراخکاريرامشاهدهکنید.

  10  ـ اندازة مته های مورد استفاده برای اتصال پیچ الیت
1-رولپالک:برایکوبیدن)جاسازی(رولپالک،سوراخباقطر10وعمق1۲میلیمترمناسباست.

۲-پیچالیت:سوراخپیچالیتبایدقطر8وعمق35میلیمترداشتهباشد.
3-مهره:برایمهرةالیت،بایدسوراخیبهقطر15وعمق1۴میلیمترزدهشود.

شکل 3-30

شکل 3-32

شکل 3-31

شکل 3-29

رول پالک

مهرهپيچ

مهره
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11ـ نبشی فلزی)فرنگ(
براینصبصفحةمیزبهبدنه

12ـ جدول  انواع یراق آالت مورد استفاده در میز تحریر  
هرمحصولی،بهیراقآالتمخصوصبهخودنیازداردودرجدولزیر،انواعیراقهایمورداستفادهدرمیز
تحریرکودکونوجوانآوردهشدهاست.انتخابیراقمناسب،ازمهمترینمواردیاستکهدرساختهرسازه

بایدموردتوجهقرارگیرد؛زیرازیباییواستحكامسازهراتضمینمی کند.
كاربردمحل نصبتعدادعنوان یراقردیف

باالرفتنمقاومتاتصالمحلسوراخکاری7۲رولپالک13×15
باالرفتنمقاومتاتصالمحلسوراخکاریپیچالیت۲۴رولپالک10×۲11
اتصالدوقطعهاتصالصفحاتمیزتحریر۲0الیتکامل3
نگهدارندهدرمحلاتصالدوقطعهبههم1۴دوبلپالستیكی۴
پیچخودروتختخزینهچهارسو16×5/3)پیچریل5

جدید(
نصبریلسهتكهنصبریلبهبدنهوکشو۲۴

اتصالدوقطعهفرنگ۴۲پیچخودروعدسی۲و۴سو5/8×68
حرکتکشویمیزتحریررویبدنهمیزوکشوها3ریلساچمهای3مرحلهای7
محكمکردنپشتبندپشتبند10فیتینگپشتبندپالستیكی8
پیچکردنفیتینگپشتبندفیتینگپشتبند10پیچخودروتختخزینهچهارسو۲0×9۴
مونتاژدستگیرهنصبدستگیره6پیچخودروعدسیچهارسو۲5×103.۴
نصبپایهبهکفتوسطمهرة1۲پیچخودروتختخزینهچهارسو۴0×11۴

شاخدار
نصبپایه

سوارشدنبرپیچرافیكسطبقه۴رافیكس1۲
نگهداریطبقهمحلنصبطبقهبهبدنه۴پیچرافیكس13
مونتاژدوقطعهبههمنصبعقبکشوبههم1۲پیچمیلیمتریتختخزینهچهارسو۲5×1۴6
عبورسیمبرقرویصفحةمیز1درپوشسیم15
نصبصفحهبهبدنهزیرصفحةمیزورویبدنه7نبشی)فرنگ(تخت16
17M6نصبپایهصفحةکفمیز1۲مهرهشاخدار
پایهزیرصفحةکفمیز۴پایهپالستیكیقهوهای18
همرنگکردنجایپیچبابدنهرویپیچالیت1۲درپوشالیتسفید19

شکل 3-33
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پودمان سوم: ساخت ميز تحرير كودك و نوجوان

سه ریل شامل که میدهد، نشان را تحریر میز ساخت در استفاده مورد یراقآالت از مورد چند زیر، شكل
الیت، الیت،درپوشمهرة الیت،میلة تكه،پایةپالستیكی،فرنگ،درپوشسیم،رافیكس،پیچرافیكس،پیچ
دوبلپالستیكی،مهرةشاخدار،پیچخودرویتخت،پیچخودرویعدسی،فیتینگپشتبندپالستیكیوپیچ

میلیمتریتختاست.

13ـ مونتاژآزمایشی قطعات میز تحریر
1ـدرمونتاژقطعاتمیزتحریر،بایدابتداازصفحةکفکهپایههارویآنمستقرمیشوند،شروعکرد.برای
نصبپایهها،ابتدابایدسوراخهاراخزینهکرد،سپسمهرةشاخدارراکوبید.پایههاتوسطپیچخودروتخت

خزینهچهارسو۴0×۴بهکفودرداخلمهرةشاخدارمحكممیشوند.
۲ـهمانطورکهدرشكلزیردیدهمیشود،میزتحریربه۴عددپایةپالستیكینیازداردکههریکازپایهها

توسطسهپیچبهکفمحكممیشوند.

شکل 3-34

شکل 37-3شکل 36-3شکل 3-35
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3ـرویکف،چهارعددپیچالیتبستهمیشود.کهبرایاینکار،بایدرولپالک10×11رادرداخلاینسوراخها
کوبید،تامقاومتپیچالیتباالبرود.

۴-طبقشكلزیر،۴سوراخدیگررویصفحةکفوجودداردکهدرداخلآنها،دوبلپالستیكیقرارمیگیرد.
دوبلپالستیكینقشنگهدارندهرابازیمیکند.

5ـبعدازصفحةکف،بایدصفحةسمتراستمیزراانتخابکردهوداخلسوراخهایریل،رولپالک13×5را
کوبید.ریلسهتكةفلزی،رویاینسوراخهاقراردادهشدهوتوسطپیچخودروتختخزینهچهارسو16×3/5)پیچ

ریلجدید(بهبدنهمحكممیشود.
6ـدوسوراخدیگرباالیسوراخهایریلوجودداردکهمربوطبهپیچرافیكسبراینصبطبقهاست.داخل

این۲سوراخ،رولپالک10×11کوبیدهمیشودتابعد،پیچرافیكسداخلآنهابستهشود.

شکل 40-3شکل 39-3شکل 3-38

شکل 42-3شکل 3-41

شکل 45-3شکل 44-3شکل 3-43
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پودمان سوم: ساخت ميز تحرير كودك و نوجوان

7ـدرشكلزیرنحوهنصبنبشی)فرنگ(نشاندادهشدهاست.رویبدنةچپ،دونبشی)فرنگ(نصبمیشود.
هرنبشی)فرنگ(،۴سوراخداردکهداخلآنهابایدرولپالک13×5کوبیدونبشی)فرنگ(راباپیچخودروعدسی

۲وچهارسو5/8×8نصبکرد.

بدنةمیانیمیزتحریر،قرینةبدنةراستاست.

8ـدرشكلزیر،نحوةمونتاژبدنةراسترویصفحةکفمیزتحریررانشانمیدهد؛کهدرآن،پیچالیتدر
جایخودقرارگرفتهوتوسطمهرهالیتمحكممیشود.برایمحكمکردنمهرةپیچالیتبایدازپیچگوشتی

چهارسویدستیاستفادهکردزیرامهرةالیت،نیازبهپیچیدنزیادندارد.

9ـپشتبندرابایدمانندشكلزیر،داخلشیارقراردادوبدنةمیانیرامانندبدنةراست،رویکفنصبنمود.

نکته

شکل 48-3شکل 47-3شکل 3-46

شکل 51-3شکل 3-49

شکل 54-3شکل 53-3شکل 3-52

شکل 3-50
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۲ داردکه و۴سوراخ بدنةسمتچپنصبشده روی نبشی)فرنگ( دو نشانمیدهدکه زیر، 10ـشكل
عدددوبلپالستیكیو۲عددمیلةالیترویآننصبمیگردد.سپسپشتبند16میلیمترمیزتحریررا
نشانمیدهدکهمقاطعآنسوراخکاریشدهو1نبشی)فرنگ(رویآننصبشده،توسطپیچالیتودوبل

پالستیكی،رویبدنةسمتچپنصبمیگردد.

11ـیکسمتپشتبند،بهبدنةسمتچپنصب،وسمتدیگرآنبهبدنةمیانیمیزتحریرمونتاژمی گردد.
شكلهایزیر،نحوةمونتاژپشتبندبهبدنه هارانشانمیدهد.

1۲ـبراینصبکردنطبقهرویمیزتحریر،باید۴عددرافیكسرادرداخلسوراخهاییکهرویطبقهتعبیه
شدهکوبید،وبعدطبقهرارویپیچهایرافیكسکهرویبدنةچپومیانیمیزپیچشده،مونتاژنمود.

شکل 57-3شکل 56-3شکل 3-55

شکل 60-3شکل 59-3شکل 3-58

شکل 62-3شکل 3-61
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13ـبراینصبصفحةروییمیزبهبدنه،ابتدابایدداخلسوراخهایپیچنبشی)فرنگ(راکهرویصفحهزده
شده،رولپالک13×5کوبیدوسپسباپیچخودروعدسیدووچهارسو5/8×8فرنگنصبشدهرویبدنهرا
بست،وزاویةدیگرآنرابهصفحةروییمیزنصبکرد.علتاستفادهنبشیفرنگبهجایپیچیانبشیمعمولی،
مقاومتباالیآننسبتبهسایریراقآالتواتصاالتمیباشد.براینصبصفحهبهبدنه،از7عددنبشیفرنگ

استفادهشدهاست،تاهنگامحملونقلوجابجاییمیزتحریردرداخلاتاق،صفحةمیزازبدنهجدانشود.

1۴ـمانندشكلزیر،باید۴عددفیتینگپشتبندپالستیكیرا،باپیچخودروتختخزینهچهارسو۲0×۴به
بدنهدرمحلشیارپشتبندمیزتحریرپیچکرد،تاپشتبندثابتشده،ولقنزند.

شکل 65-3شکل 64-3شکل 3-63

شکل 3-66
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15ـرویصفحةمیز،سوراخیبرایعبورسیمتعبیهشده،کهرویآنرابادرپوشپالستیكی،میپوشانندتا
همظاهریزیبابهصفحةمیزبدهدوهموسایلرویمیزازداخلآنبهپایینسقوطنكند.درمواردینیزکه

سیمیعبوردادهنمیشود،دهانةدرپوشپالستیكیبایدبستهباشد.

14ـ مونتاژ کشو
1ـمونتاژکشویمیزتحریر،ازجلویکشوشروعمیشود.رویهریکازجلویکشوها۴عددسوراخبهقطر
10وعمق1۲میلیمترایجادشدهاستکهداخلآنهارولپالک10×11باضربهچكشجاسازیمیشود،سپس

بایدمانندشكلزیروبهکمکپیچگوشتیشارژی،میلةالیتراداخلآنهابست.

۲ـدرمونتاژبدنة)بغل(کشوها،بایدداخل۲سوراخیکهبهقطر5وعمق1۴میلیمتروجوددارد،رولپالک13×5
کوبید،وسپسقسمتیکتكةریلسهتكه)کهقسمتدوتكةآنبههموصلاستوازقبلرویبدنهمیز
تحریرنصبشده(راتوسطپیچخودروتختخزینهچهارسو16×3/5)پیچریلجدید(بهبغلکشونصبکرد.

شکل 3-67

شکل 69-3شکل 3-68
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هنگامنصبریلرویکشو،بایددقتکردکهقسمتبستةریلدرسمتجلوقرارگرفتهوبالبةبدنة
)بغل(کشوهمسطحباشد.

3ـبغلکشورابایدمانندشكلزیر،رویجلویکشوقراردادتامیلههایپیچالیتازداخلسوراخهاییکه
ازقبلتعبیهشدهعبورکنند،سپسمهرةالیترارویپیچالیتقراردادهوباپیچگوشتی،دستیمحكمکرد.

۴ـتختهفیبرکفکشورابایددرداخلشیارهاقرارداده،بغلکشویبعدیراماننداولینصبکرد،سپسنوبت
بهعقبکشومیرسد.اکنونمانندشكلزیر،بایدعقبکشورادرجایخودقراردادهوتوسطپیچمیلیمتری

تختخزینهچهارسو۲5×6محكمکرد.

درهرکشو،از۴پیچمیلیمتریتختخزینهچهارسو۲5×6استفادهشدهکهحتماًبایدسوراخهاخزینهشوند
تاسِرپیچهاپسازبستهشدنکامل،بیروننباشد.

نکته

نکته

شکل 72-3شکل 71-3شکل 3-70

شکل 75-3شکل 74-3شکل 3-73

شکل 78-3شکل 77-3شکل 3-76
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5ـبعدازمونتاژکاملکشو،دستگیرةکشوهابااستفادهازپیچخودروعدسیچهارسو۲5×3/۴رویدِرکشو
نصبمیشود.

6ـفیتینگپشتبندپالستیكی،مانندشكلزیرباپیچخودروتختخزینهچهارسو۲0×۴بهشیاربدنةجعبةکشواززیر
پیچمیشودتالقیکفکشوگرفتهشود.هرجعبةکشوبه۲عددفیتینگپالستیكینیازدارد.

7ـکشویکاملمونتاژشده،بایدرویمیزتحریرنصبشود.درشكلزیر،جایسهعددکشورویبدنةمیز
تحریروجودداردکهفقطنحوةنصبیکنمونهکشونشاندادهشدهاست.

شکل 80-3شکل 3-79

شکل 3-81

شکل 83-3شکل 3-82
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چیدمانداخلجعبةبستهبندی،ابتدابایدبااتوکدطراحی،وسپسطبقطرحبهدستآمدهچیدمانانجامگردد.
درشكلزیر،نحوةقرارگیریقطعاتمیزتحریردرداخلجعبةبستهبندی،نشاندادهشدهاست.

15ـ بسته بندی میز تحریر
نقشةزیر،نقشهاندازةکارتنبستهبندیرانشانمیدهد.کارتنبستهبندیمیزتحریر،ازدوتكهمانندکارتن
قنادیتشكیلمیشود.اندازةکارتنیکهقطعات،داخلآنچیدهمیشوند860×1360میلیمتراستواندازه
دِربستهبندی880×1380میلیمتر؛یعنی۲0میلیمتربزرگترازخودجعبهاست.ازآنجاییکهممكناست
بستهبندیهادرانباررویهمگذاشتهشوند،بهتراستبرایمقاومتباالتر،ازکارتنهای5الیهاستفادهشود.

شکل 3-84

شکل 3-85
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شكلهایزیر،بستهبندیهایانجامشدةمیزتحریررانشانمیدهد.درصورتیکهدرداخلجعبه،فضایخالی
وجودداشتهباشد،برایپرکردنآنهاازیونولیتاستفادهمیشود،تاهمازحرکتکردنقطعاتداخلبستهبندی

جلوگیریشودوهمنقشضربهگیرراهنگامحملونقلبستههاایفاکند.

برایبستهبندیپایههاویراقآالتمیزتحریر،ازیککارتنسهالیةمجزااستفادهگردیده،کهدرشكلزیر
نشاندادهشدهاست.

شکل 88-3شکل 87-3شکل 3-86

شکل 91-3شکل 90-3شکل 3-89
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ارزشيابي شایستگي ساخت ميزتحریر كودک و نوجوان

شرح كار: 
ـطراحيجاکتابيبااستفادهازنرمافزاروترسیمنقشههايفنيواجرایيآنها

ـانتخابمواداولیهطبقنقشهوتهیهلیستبرشوبرشقطعاتبااستفادازماشینارهگردخطزن
ـلبهچسبانيدستیونیمهاتوماتیک

ـسوراخکاریمحلاتصاالتویراقآالتوشیارزني
_ مونتاژآزمایشي

_ بستهبنديقطعاتدرداخلکارتن

استاندارد عملکرد:
بااستفادهازماشینهايبرشولبهچسبانوسوراخزنوسایرابزاروتجهیزاتومطابقبااستانداردمليجاکتابيبسازد.

شاخص ها:
ـاستفادهازماشینهاياستانداردوتنظیمآنها باتوجهبهنقشه   ـبرشقطعاتبهطورگونیایيوبااندازهدقیقطبقنقشه

ـلبهچسبانيقطعاتبراساساستانداردمليـسوراخکاريوشیارزنيبهصورتدقیقطبقنقشه
ـمونتاژدقیقباتوجهبهنقشهـبستهبنديقطعاتدرکارتنطبقاستانداردملي

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرایط: 1-کارگاهمبلمانصفحهایاستانداردبهابعاد1۲×16مترمربعدارايتهویهکافيوفنداسیونمناسببراينصبدستگاهوسیستممكندهو

نورکافيبهانضماملوازمایمنيونورکافيوسیستمسرمایشيوگرمایشيایمن2- اسناد:نقشهجاکتابیکودکونوجوان
3- ابزار و تجهيزات: ماشینارهگردخطزن-ارهفارسيبر-ماشینلبهچسبان-سوراخزن-دریلوپیچگوشتيبرقي-میزکار

4- مواد: صفحاتفشردهمصنوعي-یراق–پیچ-نوار5PVC- زمان: 5ساعت 
ابزار و تجهيزات:

ماشینارهگردمیزي-ماشینفرز-ماشیندریلستوني-ماشینلبهچسباناتوماتیکیادستي-دستگاهفارسيبر-تنگدستي–تنگنیوماتیک

معيار شایستگي

نمره هنرجوحداقل نمره قبولي از 3مرحله كارردیف

1برشکاريبراساسنقشهفني1

1لبهچسبانيقطعات۲

۲شیارزنيوسوراخکاري3

۲مونتاژوبستهبندي۴
شایستگي هاي غير فني، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محيطي و نگرش:

1ـمدیریتموادوتجهیزات
۲ـاستفادهازلباسکار،کاله،ماسک،عینک،گوشيوکفشایمني

3ـخروجضایعاتمواداولیهازمحیطکاربامكندهها
۴ـصرفهجویيومطابقتبانقشه

۲

ميانگين نمرات

*حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شایستگي، 2 مي باشد.
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