ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت
دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي درﺳﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ
ﮐﺎرور اﺷﺒﺎع ﭼﻮب )ﺑﻪ روش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ(
ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب
٧-٣١/٣٠/١/٢

ﮐﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ
1
ﻧﺴﺨﻪ

0 1 9 0 0 4 0 0 0
ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 90/1/1 :

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮوه

2

7 5 2 1

ﺳﻄﺢ

Isco-08

ﻣﻬﺎرت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
كد ملي شناسايي شغل 7-95/91/5/2 :
اعضاء كمیسیون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته صنايع چوب :
 آقايان امیر نظري-محمد غفراني-علیمحمد اسفندياري-داود ربیع-محمد علي نیكناا -پروياز دوساتي-محماد رااا گلراورالسكي -ساالر هديه -رامک فرح آبادي (دبیر كمیسیون)

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد شغل و آموزش :
 اداره آموزش فني و حرفه اي استان مازندران دانشكده منابع طبیعي ساري – گروه مهندسي چوب و كاغذ -شركت كاسرین دانش – گروه مشاوره و آموزش

فرآيند اصالح و بازنگري :
 با توجه به تغییرات فناروي و درخواست هاي واحدهاي صنعتي ،اين استانارد از نظر محتوايي حمورد بازبیني قارار گرفتاه و دركمیسیون تخصصي برنامه ريزي درسي صنايع چوب به تصويب رسیده است.
-

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران – خیابان آزادي  ،خیابان خوش شمالي  ،نبش خیابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور ،
شماره 213
دورنگار

66344557

تلفن

66163311 – 3

آدرس الكترونیكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهیه كنندگان استاندارد شغل  /شايستگي
رديف

5

نا و نا خانوادگي

مريم قرباني

آخرين مدرك
تحصیلي

دكترا

سابقه
رشته تحصیلي

شغل و سمت

آدرس  ،تلفن و ايمیل

كار
مرتبط

حفاظت چوب

استاديار دانشگاه

 5سال

تلفن ثابت 1454 511 5145 :
تلفن همراه 1544 658 5685 :
ايميل ghorbani_mary@yahoo.com :
آدرس :

2

قاسم اسدپور

دكترا

چوب و كاغذ

استاديار دانشگاه

9

سيد حسن

فوق ليساس

مديريت صنعتي

كارشناس آموزش

45

تلفن ثابت 1454 511 5145 :

سال

تلفن همراه 1544 656 6555 :
ايميل :
آدرس  :ساري

پوررضوي

45

تلفن ثابت 6517641 :

سال

تلفن همراه 15444555585 :
ايميل razavi_43@yahoo.com :
آدرس  :ساري ب طالقااني قاا م

4

محسن يكه خاني

فوق ليسانس حفاظت چوب

مدرس

 6سال

1

فاطمه بوانقي

فوق ليسانس حفاظت چوب

مدرس

 6سال

6

رامک فرح آبادي

فوق ليسانس صنايع چوب

كارشناس برنامه

47سال

 1آپارتماا

پرهام
تلفن ثابت :
تلفن همراه 1567 155 1485 :
ايميل :
آدرس :
تلفن ثابت :
تلفن همراه 1567 655 1651 :
ايميل :
آدرس :

ريزي درسي و

تلفن ثابت 88546455:
تلفن همراه 15458665814 :

مسئول گروه برنامه

ايميل :

ريزي درسي صنايع

آدرس  :سازما آموزش فني و حرفه اي كشور

چوب
2

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود
.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادگيري براي رسيد به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نا يک شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يک شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يک شغل از قبيل جايگاه يا عنوا شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يک حوزه شغلي  ،مسئوليت هاا ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زما و جلسات مورد نياز براي رسيد به يک استاندارد آموزشي .
ويژگي كارآموز ورودي :
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يک كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آ آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت ماي گيارد و ضارورت
دارد كه در آ مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يک شايستگي كه فرد در محال آماوزش باه صاورت
تئوريک يا با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يک مكا واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد).
ارزشیابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يک شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كه شامل سه بخش عملي  ،كتبي عملي و اخالق حرفاه
اي خواهد بود .
صالحیت حرفه اي مربیان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيا دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگو به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيد به يک شايستگي يا توانايي  .كاه ماي تواناد شاامل علاوم پاياه (
رياضي  ،فيزيک  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تكنولوژي و زبا فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيد به يک توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يک كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .
ايمني :
مواردي است كه عدم يا انجام نداد صحيح آ موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود .
توجهات زيست محیطي :
مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.
3

نا شغل :
كارور اشباع چوب (به روش پیشرفته)
شرح شغل : 5
كاروراشباع چوب به روش پيشرفته شغلي است از مشاغل گروه صنايع چوب كه وظايف اصالح چوب با
روش هاي مكانيكي و شيميا ي  ،خشک كرد چوب و اشباع آ با روش هاي تحت فشار متناوب وفشار
كم و زياد و بازيافت حالل هاي مورد استفاده و اشباع چوب هاي خشک در دماي معمولي و با مواد
حفاظتي و با مشاغل كارور اشباع چوب مقدماتي حفاظت كننده چوب مقدماتي و كمک كارور حفاظت
كننده چوب پيشرفته را در بردارد در ارتباط مي باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :فوق ديرلم صنايع چوب
حداقل توانايي جسمي  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پیش نیاز اين استاندارد  :گواهینامه مهارت كارور اشباع چوب (به روش مقدماتي)
طول دوره آموزش :
269

ساعت

:

طول دوره آموزش
ا زمان آموزش نظري

:

22

ساعت

ا زمان آموزش عملي

:

525

ساعت

-

ساعت

ا كارورزي

:

ا زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
 آزمون نظري  %21 :امتیاز آزمون عملي  %61 :امتیاز اخالق حرفه اي  %51 :امتیازصالحیت هاي حرفه اي مربیان :

حداقل تحصيالت  :ليسانس رشته مهندسي صنايع چوب با  6سال سابقه كار در واحدهاي صانعتي اشاباع
چوب

1

. Job / competency Description
4

٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
تیمار و اشباع چوب عبارتست از تزريق مواد شیمیائي بدرون چوب بطوريكه باعث افزايش بعضاي از ويژگاي هاا و
ايجاد ويژگي هاي جديد گردد  .اشباع چوب باعث تثبیت ابعاد  ،افازايش مقاومات در مقابال آب  ،رطوبات  ،ماواد
شیمیائي و كاهش ترك خوردگي و شكاف میگردد .

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

)(wood impregnator
The introduction of chemical substances into wood in order to improve its
characteristics and impart new properties. Impregnation stabilizes dimensions,
increases strength and resistance to water, moisture, and chemicals, and reduces
cracking. The most common methods of impregnation employ antiseptics,
which ensure protection against wood rot and other forms of biological
deterioration, and fire retardants, which prevent wood from catching fire and
burning. Impregnation is used in the railroad industry, power engineering, the
manufacture of railroad cars, shipbuilding, and construction.

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
-

استاندارد كمک كارور اشباع

-

كارور حفاظت كننده ( تیمارگر ) چوب

-

كمک كارور حفاظت كننده ( تیمارگر ) چوب

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعال از وزارت كار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................


5

استاندارد شغل
عناوين

رديف

5

اصالح شيميا ي چوب

2

اصالح مكانيكي چوب

9

خشک كرد چوب در كوره

4

اشباع چوب با روش هاي تحت فشار متناوب

1

اشباع چوب با روش هاي فشار كم و زياد

6

اشباع چوب هاي خشک در دماي معمولي

7

اشباع چوب هاي خشک با مواد حفاظتي گرم

2
3
51
55
52

6

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان :

زما آموزش

اصالح شیمیائي چوب

نظري

عملي

جمع

41

51

61

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

انيدريد استيک

دانش :
 روش هاي اصالح شيميا ي چوب ( اتري و استري كارد واستيله كرد )
 تجهيزات اصالح شايميا ي چاوب (دسايكاتور تحات خاال ،دايجستر  ،كندانسور  ،سيستم هاي كنترلي و ) ...
 -تغييرات ايجاد شده در چوب بواسطه اصالح شيميا ي

انيدريد پروپونيک

5

اندريد ماليک
بالن

1

دايجستر
كندانسور

1

هيتر

مهارت :
 انتخاب نوع ماده مصرفي (اندريک استيک  ،اندريد پروپونيکو انيدريد ماليک )
 بكاربرد روش مناسب براي هر ماده ( با توجه به نوع گونهو نوع ماده مورد استفاده )

دسيكاتور تحت خال
5

ترازوي ديجيتالي
6

 -اشباع چوب با ماده شيميا ي

7

 -خشک كرد چوب هاي اشباع شده

6

نگرش :
  -صرفه جو ي در استفاده از مواد شيميا يايمني و بهداشت :
 جلوگيري از تماس مواد شيميا ي با دست استفاده از وسايل حفاظت فرديتوجهات زيست محيطي :
 -جلوگيري از ورود مواد شيميا ي به محيط

7

كوليس
وسايل حفاظت فردي

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان :

زما آموزش

اصالح مكانیكي چوب

نظري

عملي

جمع

41

48

58

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

راكتور تيمار

دانش :
 روش هاي اصالح مكانيكي چوب ( آماده ساازي ساطحي ،پوست كني ،برشكاري  ،ماشين كاري  s ،زني و ) ...

سيلندر مجهز به فک هاي

5

پرسي

 -فضاهاي سلولي و تاثير حذف آ بر ويژگي هاي چوب

5

سيستم نازل بخار

 -تاثير بخار داغ و فشار بر چوب

5

مخز توليد بخار

 -تجهيزات توليد چوب فشرده

1

وسايل حفاظت ايمني

مهارت :
1

 انتخاب گونه هاي مناسب براي اصالح مكانيكي چوب استفاده از روش هاي مناساب مكاانيكي باراي گوناه هاايمختلف
 كنترل و جلوگيري از برگشت پذيري گونه هاي اصالح شدهنگرش :
دقت در كار كاهش هزينه ها صرفه جو ي در زماايمني و بهداشت :
 استفاده از وسايل حفاظت فرديتوجهات زيست محيطي :
-

8

6
1

استاندارد آموزش
 برگهي تحليل آموزشيزما آموزش

عنوان :
خشک كردن چوب در كوره

نظري

عملي

جمع

51

18

71

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

پارافين

 -روش هاي خشک كرد چوب در هواي آزاد ( دسته بندي ،

تسمه

 ،سرعت خشک شاد و رطوبات نهاا ي ) در كاوره ( هاواي

واگن

41

فشرده  ،هواي بسته  ،كم حرارت  ،پرحرارت )

سيستم تهويه

 -خااواص گونااه هاااي مهاام و پركاااربرد ( واكشاايدگي و

سيساتم جرياا چرخشاي

همكشيدگي  ،نفوذپذيري  ،رطوبت  ،حرارتي و  ) ...براي گونه

هوا

6

كوره چوب خشک كني 6

هاي مانند راش  ،دوگالس  ،نو ل و ...
 -تجهيزات و انواع كوره هاي چوب خشک كني

متر مكعبي

8

مهارت :
 جداسازي ماكروسكوپي انواع چوب ها بر حسب نوع گوناه ودرصد رطوبت و ابعاد نمونه ها

45

 -دسته بندي چوب ها

1

 -ايجاد فضاي مناسب در بين دسته ها در فضاي آزاد

46

 -انتقال به كوره و كنترل فرآيند خشک شد در كوره

45

نگرش :
 جلوگيري از هدر رفتن انرژيدقت در كارنظم و انضباط در كارايمني و بهداشت :
 چيد مناسب دسته ها براي جلوگيري از سقوط آنهاتوجهات زيست محيطي :
 -جمع آوري ضايعات چوبي مانده در پايا كار از محيط

9

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان :

زما آموزش

اشباع چوب با روش هاي تحت فشار متناوب

نظري

عملي

جمع

45

51

65

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

سيلندرهاي با مقطع داياره

دانش :
 -اشباع به روش روپينگ مضاعف

5

اي

 -اشباع با روش فشار نوساني OPM

1

تركيبااات حفاااظتي نمااک

 -اشباع با روش فشار متناوب APM

1

هاي محلول در آب

 -مزايا و معايب روش هاي  OPMو APM

5

تركيبات حفاظتي محلاول
در حالل آلي

مهارت :
 بكارگيري حد فشار متناسب با سااختار دياواره سالولي هارگونه

مشتقات قطرا
1

 -راه اندازي  ،كنترل و توقف ماشين هاي سيلندر اشباع

6

 -بكارگيري مواد شيميا ي مختلف متناسب با نوع روش اشباع

1

 جلوگيري از ايجاد خسارت هاي وارده باا توجاه باه مزاياا ومعايب هر روش

1

پمپ خال
پمپ فشار
سيلندر اشباع
مخز ذخيره مواد
چوب دستک
فشارسنج

نگرش :
 افزايش ضريب نفوذ مواد حفاظتي با استفاده بهينه از ماشين آالتايمني و بهداشت :
 توجه به ساختار ديواره سيلندر در هنگام اعمال فشار استفاده از تجهيزت حفاظت فرديتوجهات زيست محيطي :
 جلوگيري از نشت مواد حفاظتي به محيط اطراف11

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان :

زما آموزش

اشباع چوب با روش فشار كم و زياد

نظري

عملي

جمع

41

56

66

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

محلول حفاظتي

دانش :
 مراحل روش فشار كم و زياد ( خال مقدماتي  ،غوطاه وري ،مرحله فشار  ،زه كشي و خال نها ي )
 گونه هاي مناسب باراي روش فشاار كام و زيااد ( ساوزنيبرگا سخت اشباع  ،پهن برگا سبک و ) ...
 مواد شايميا ي ماورد اساتفاده در روش فشاار كام و زيااد (كرو وزوت  ،پنتاكلروفنل و ) ...

پمپ ميكسر

1

پمپ خال
پمپ فشار

1

فشارسنج

5

مهارت :
 -شناسا ي ماكروسكوپي گونه ها

8

 -تهيه محلول حفاظتي

6

 استفاده از روش هاي فشار كم و زياد بر اساس نفوذپاذيريگونه ها
 -كنترل مراحل مختلف اشباع در حد الزم

41
1

نگرش :
  -استفاده بهينه از مواد شيميا يايمني و بهداشت :
 توجه به ظرفيت فشار و خال دستگاه هاي مورد استفاده استفاده از وسايل حفاظت فرديتوجهات زيست محيطي :
 جلوگيري از ورود مواد شيميا ي به محيط11

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان :

زما آموزش

اشباع چوب هاي خشک در دماي معمولي

نظري

عملي

جمع

6

58

61

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

پنتاكلروفنل

دانش :
 روش هاي اشباع چوب خشک در دماي معمولي ( قلام ماوكشيد  ،اسپري كرد  ،غرق آب كرد  ،خيساند )

حالل آلي

1

كرو وزت

 -دسته بندي چوب هاي اشباع شده

5

مازوت

 -جابجا ي چوب آالت

5

سيستم هاي نازل
تسمه فلزي

مهارت :
 -بارگيري و تخليه چوب آالت روي نقاله

6

 -ريختن مواد حفاظتي بر روي چوب آالت در حال حركت

8

 محكم نمود چوب آالت باه هماديگر و انتقاال باه درومخز اشباع
 انتقال مواد حفاظتي به درو مخاز اشاباع و خارون آ درپايا كار
نگرش :
 استفاده بهينه از مواد حفاظتيايمني و بهداشت :
 استفاده از وسايل حفاظت فردي دقت در انتقال چوب آالت به درو و خرون از مخزتوجهات زيست محيطي :
 جلوگيري از انتشار مواد حفاظتي بكار رفته به محيط12

5
41

واگن

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان :

زما آموزش

اشباع چوب هاي خشک با مواد حفاظتي گر

نظري

عملي

جمع

6

55

65

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

پمپ فشار

دانش :
 روش اشباع چاوب باا تاناک بااز سارد و گارم (اساتفاده ازتجهيزات و سيستم ها مرتبط و تنظيم سيستم هاي كنترلي )

پمپ خال

1

پمپ انتقال

 -مواد شيميا ي حفاظتي ( كرو وزوت  ،پنتاكلروفنل و ) ...

5

مخز مخلوط

 -جابجا ي چوب آالت

5

مخز ذخيره مواد
مخز تخليه مواد

مهارت :
 -انتقال مواد حفاظتي به درو مخز اشباع

6

 -گرم نمود مواد شيميا ي حفاظتي

5

 انتقال مواد حفاظتي به درو مخاز اشاباع و خارون آ درپايا كار
 بستن چوب آالت به همديگر و انتقال آ به درو مخز وخرون آ در پايا كار

5
8

 -جايگزين نمود مواد سرد بجاي مواد گرم

5

 -داراب بندي چوب هاي اشباع شده

41

نگرش :
 صرفه جو ي در وقتايمني و بهداشت :
 استفاده از وسايل حفاظت فرديتوجهات زيست محيطي :
-

13

سيلندر اشباع
مازوت
كرو وزت
پنتاكلروفنل

 برگه استاندارد موادرديف

مشخصات فني و

نا

دقیق

4

اندريک استيک

عمومي بازار

5

اندريد پروپونيک

عمومي بازار

6

اندريد ماليک

عمومي بازار

1

پارافين

عمومي بازار

5

تركيبات حفاظتي نمک هاي محلول در آب

عمومي بازار

8

تركيبات حفاظتي محلول در حالل آلي

عمومي بازار

7

مشتقات قطرا

عمومي بازار

6

كلريد متيلن

عمومي بازار

5

اتيلن گليكول

عمومي بازار

41

پنتاكلروفنل

عمومي بازار

44

كرو وزت

عمومي بازار

45

مازوت

عمومي بازار

46

لباس كار

مناسب براي كار صنعتي

41

گوشي ايمني

مناسب براي كار صنعتي

45

عينک حفاظتي

مناسب براي كار صنعتي

48

كاله ايمني

مناسب براي كار صنعتي

47

ماسک حفاظتي

مناسب براي كار صنعتي

46

دستكش

مناسب براي كار صنعتي

14

تعداد

توایحات

 برگه استاندارد تجهيزاتنا

رديف

مشخصات فني و دقیق

4

راكتور تيمار

براي واحد صنعتي

5

سيلندر مجهز به فک هاي پرسي

براي واحد صنعتي

6

سيستم نازل بخار

براي واحد صنعتي

1

مخز توليد بخار

براي واحد صنعتي

5

واگن

براي واحد صنعتي

8

سيستم تهويه

براي واحد صنعتي

7

سيستم جريا چرخشي هوا

براي واحد صنعتي

6

سيلندرهاي با مقطع دايره اي

براي واحد صنعتي

5

پمپ خال

براي واحد صنعتي

41

پمپ فشار

براي واحد صنعتي

44

كپسول آتشنشاني

با قابليت شارژ

45

اتوكالو

عمومي بازار

46

پيستوله

عمومي بازار

41

نقاله

عمومي بازار

45

كالهک پالستيكي

عمومي بازار

48

رادياتور براي گرم كرد

عمومي بازار

47

كوره چوب خشک كني

عمومي بازار

46

مخز ذخيره و اختالط

عمومي بازار

45

پمپ باد

عمومي بازار

51

اره چكشي

برقي

54

سيلندر اشباع

براي واحد صنعتي

55

مخز ذخيره مواد

براي واحد صنعتي

56

پمپ ميكسر

براي واحد صنعتي

51

سيلندر خال

براي واحد صنعتي

55

پمپ انتقال

عمومي بازار

58

ميكروسكوپ

عمومي بازار

57

مخز تخليه مواد

عمومي بازار

56

آو

براي واحد صنعتي
15

تعداد

توایحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

مشخصات فني و

نا

دقیق
4

تسمه فلزي

عمومي بازار

5

چوب دستک

عمومي بازار

6

فشارسنج

عمومي بازار

1

كوليس

با دقت يک صدم

5

قلمو

عمومي بازار

8

كاتر

عمومي بازار

7

ذره بين

عمومي بازار

توجه :
 تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  51نفر در نظر گرفته شود . ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -مواد به ازاء يک نفر كارآموز محاسبه شود .

16

تعداد

توایحات

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

عنوا منبع يا نرم افزار

مولف

مترجم

شوستروم

ميرشكرا ي

سال نشر

محل نشر

ناشر يا توليد
كننده

4

كتاب شيمي چوب

5

كتاب اطلس چوب هاي نجاري جها

6

كتاب حفاظت صنعتي چوب

علي نقي كريمي
ويكينسو

پارسا پژوه

1

كتاب فرآيند انتقال سيال در چوب

جا اف سيا و

قنبر ابراهيمي

5

كتاب آفات چوب

محمود كاظمي

8

كتاب فيزيک چوب

علي اكبر عنايتي

7

كتاب اطلس چوب هاي شمال ايرا

6

برنامه ريزي نگهداري و تعميرات

5

جزوه روش هاي اصالح چوب

دكتر قرباني

41

جزوه مواد حفاظتي تكميلي

دكتر قرباني

44

جزوه بيماري هاي چوب

دكتر قرباني

45

جزوه اصول حفاظت چوب

دكتر قرباني

46

جزوه چوب شناسي

دكتر كريمي

41

جزوه حفاظت كار و ايمني

فريتس
شيرمحمدي

دكتر دستوريا

17

4667

آييژ

4666

دانشگاه تهرا

4665
داود پارسانژاد

علي حان

آييژ

سپهر

4667

دانشگاه تهرا

4677

اصفها
دانشگاه منابع
طبيعي ساري
دانشگاه منابع
طبيعي ساري
دانشگاه منابع
طبيعي ساري
دانشگاه منابع
طبيعي ساري
دانشگاه منابع
طبيعي ساري
دانشگاه منابع
طبيعي ساري

غزل

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

عنوا منبع يا نرم افزار

مترجم

مولف

سال نشر

محل نشر

ناشر يا توليد
كننده

4

كتاب مكانيک چوب

دكتر ابراهيمي

دانشگاه تهرا

5

جزوه تشريح و تشخيص چوب

دكتر كاظمي

دانشگاه ساري

6

جزوه فيزيک چوب

دكتر عنايتي

دانشگاه تهرا

1

جزوه چوب شناسي ميكروسكوپي

دكتر كريمي

دانشگاه تهرا

18

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://www.onetonline.org
http://woodworking.blogfa.com
http://www.wood-paper89.mihanblog.com
http://mohsen-khani.blogfa.com
http://woodmodify.blogfa.com
http://woodpaper85.blogfa.com
http://www.modares.ac.ir/page/systems/index/Schools/nat/grp/wpt
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