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مقدمه

این کتاب از مجموعه ی ســه جلدی با نام های ماشین های ســیار و ثابت صنایع چوب، فناوری 
فرآورده های چوبی و فرآیند اجرای پروژه که در پیش رو دارید، از کتاب های درسی نظام جدید 
آموزشــی در شاخه ی کاردانش، زمینه ی صنعت اســت که پیش از این، به صورت دیگری تدوین 

شده بود.

 ایــن کتاب، بی هیچ کم و کاســتی، به صورت مدوالر تدوین، و تمامــي عملیات کارگاهي، 
مصور و با شــكل های مناسب آورده شده تا فراگیر بتواند به راحتي عملیات کار را تجسم نموده و 

به صورت عملي آنها را انجام دهد.

توانایي هــا در فصــول مختلف، به گونه اي تدوین شــده کــه مطابق با اســتانداردهاي مهارتي 
ســازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت کار و امور اجتماعی باشد و بتواند مهارت الزم را جهت 

فعالیت هاي کارگاهي به فراگیر بیاموزد.

با توجه به اینكه چوب یك ماده ی طبیعي و نتیجه ی فعالیت موجود زنده اي به نام درخت است 
کــه تجدیدپذیري آن به ده ها ســال زمان نیاز دارد، و از طرفي قطع بي رویه ی درختان مشــكالت 
زیســت محیطي را به همراه خواهد داشــت؛ لذا امید است با آموزش صحیح و به کارگیري درست 
این نعمت الهي، توسط شما هنرآموزان گرامی شكرگزار ایزد منان بوده و در رشد و تعالي صنعتی 

بشریت گامي موثر برداریم.

شما عزیزان هنرجو نیز با فراگیري فنون صنعتي در رشته ی صنایع چوب، قطعاً در آینده ی این 
مرز و بوم تأثیرگذار خواهید بود.

 »به امید سرافرازي ایران اسالمي با همت و تالش شما آینده سازان عزیز«
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