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

اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژه ﭼﻮﺑﯽ وﺻﻔﺤﻪ اي
درودﮔﺮي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ وﯾﮋه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب
٧٥٢٢-١٩-٠٥٥-١

ﮐﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
1
ﻧﺴﺨﻪ

0 1 9 0 0 2 0 1 1
ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 94/11/10 :

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮوه

2

7 5 2 2

ﺳﻄﺢ

Isco-08

ﻣﻬﺎرت

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
كد ملي شناسایي آموزش شایستگي 7522-19-055-1 :
اعضاء كميسيونتخصصي برنامه ریزي درسي:
علي موسوي مدیركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي
رامک فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه ریزي درسي
رضا گرزین مدیر كل آموزش فني و حرفه اي استان مازندران
عبدالرضا زماني كياسري معاون اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مازندران
امير جمشيدي رئيس اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مازندران
محمدعلي حبيبي ساروي مربي صنایع چوب اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مازندران

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوین استاندارد آموزش شایستگي :
 -اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مازندران

فرآیند اصالح و بازنگري :
-

كليه حقوق مادي و معنوي این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه اي
كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است .

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران  ،خيابان آزادي  ،خيابان خوش شمالي ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور  ،پالك 97
دورنگار

66944117

تلفن 66944120 - 66569907

آدرس الكترونيكي :

2

تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  شایستگي
ردیف

نام و نام خانوادگي

شغل و سمت

آخرین مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

ليسانس

صنایع چوب

سابقه كار
مرتبط

تلفن ثابت :

نماینده مربيان صنایع

1

محمد علي حبيبي
ساروي

چوب مازندران و عضو
كارگروه تخصصي

آدرس  ،تلفن و ایميل

15سال

01133137050
تلفن همراه:
09111568107
ایميل :

صنایع چوب كشور

آدرس :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :

2

جعفر قلي حسين پور

ليسانس

صنایع چوب

مربي صنایع چوب

18سال

3

ساالر هدیه لومر

فوق ليسانس

صنایع چوب

مربي صنایع چوب

18سال

4

قربانعلي رمضاني

ليسانس

صنایع چوب

مربي مازندران

18سال

5

مجتبي مه آبادي

دیپلم

صنایع چوب

6

مصطفي حقاني

دیپلم

صنایع چوب

7

رامک فرح آبادي

فوق ليسانس

صنایع چوب

ایميل :
آدرس :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ایميل :
آدرس :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ایميل :
آدرس :
تلفن ثابت :

استاد كارخبره و
نماینده اتحادیه

تلفن همراه :
18سال

آدرس :

درودگران ساري

تلفن ثابت :

استاد كار خبره صنایع
چوب و نماینده
اتحادیه درودگران

تلفن همراه :
18سال

تلفن ثابت :

رئيس كارگروه صنایع

ریزي درسي سازمان
آموزش فني وحرفه اي

3

ایميل :
آدرس :

ساري

چوب طرح و برنامه

ایميل :

تلفن همراه :
24

ایميل :
آدرس :

تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  شایستگي
رشته تحصيلي

شغل و سمت

ردیف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك تحصيلي

طراحي

نائب رئيس اتحادیه

8

حميد روشنيان

فوق دیپلم

9

صابر پردل

دیپلم

صنایع چوب

10

سيناپردل

فوق دیپلم

صنایع چوب

11

محمود اميدي

دیپلم

صنایع چوب

12

سياوش باقري

دیپلم

صنایع چوب

13

مجيد ذبيح زاده

دكتري

صنایع چوب

14

قاسم پور

دكتري

صنایع چوب

سابقه كار

آدرس  ،تلفن و ایميل

مرتبط

تلفن ثابت :

صنایع چوب

درودگران شهرستان

تلفن همراه :

8سال

نكا

ایميل :
آدرس :

تلفن ثابت :
منتخب المپياد استان
و استادكار خبره در

تلفن همراه :

5سال

ایميل :
آدرس :

وپنجره

تلفن ثابت :
نخبه ملي و استاد
كارخبره رشته صنایع

تلفن همراه :

سال8

ایميل :
آدرس :

چوب

تلفن ثابت :
رئيس اتحادیه سال
درودگران ساري

تلفن همراه :

30سال

ایميل :
آدرس :
تلفن ثابت :

رئيس اتحادیه
درودگران شهرستان

تلفن همراه :

18سال

ایميل :
آدرس :

نكا

تلفن ثابت :
مدرس دانشگاه
منابع طبيعي

تلفن همراه :

13سال

ایميل :
آدرس :

مازندران

تلفن ثابت :
مدرس دانشگاه
منابع طبيعي
مازندران

4

تلفن همراه :

12سال

ایميل :
آدرس :

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را گويناد در بضياي از ماوارد اساتاندارد ررهاا اي نياف گ تاا
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشاي يادگيري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام يك شغل :
با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيا اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي  ،مسئوليت هاا ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن با يك استاندارد آموزشي .
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
كارورزي صرها در مشاغلي است كا بضد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي گيارد و ضارورت
دارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقضي براي مدتي تضريف شده تجربا شود(.مانند آموزش يك شايستگي كا هرد در محال آماوزش باا صاورت
تئوريك با است اده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقضي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمع آوري شواهد و قياوت در مورد آنكا يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كا شاامل ساا بخا عملاي  ،كتباي عملاي و اخاالق
ررهااي خواهد بود .
صالحيت حرفه اي مربيان :
رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون با طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
رداقل مجموعا اي از مضلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي كا مي تواند شامل علوم پايا (رياضي ،
هيفيك  ،شيمي  ،زيست شناسي) ،تكنولوژي و زبان هني باشد .
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن با يك توانمندي يا شايستگي  .مضموالً با مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و اخالق ررها اي مي باشد .
ايمني :
مواردي است كا عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي است كا در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شایستگي: 1
ساخت پروژه چوبي و صفحه اي درودگري مقدماتي ویژه دانشجویان

شرح استاندارد آموزش شایستگي :
این استاندارد از شایستگي هاي درود گري مقدماتي ویژه دانشجویان صنایع چوب مي باشد كه مباني علمي و
مهارتي شامل اندازه گيري از محل و طراحي اوليه ،جمع آوري مصالح و محاسبات فني  ،آماده سازي قطعات مصرفي
و یراق آالت ،مونتاژ اوليه و نهائي  ،پرداخت و رنگ كاري پروژه چوبي  ،اجرا و ارزیابي پروژه پایان دوره را در بر مي
گيرد و با مشاغل درودگري و كابينت سازي چوبي در ارتباط مي باشد.
ویژگي هاي كارآموز ورودي:
حداقل ميزان تحصيالت  :دیپلم و دانشجوي رشته صنایع چوب
حداقل توانایي جسمي و ذهني :داراي سالمت جسمي و رواني از لحاظ بينائي و قدرت عضالني سالم با تائيدیه
پزشک معتبر
مهارت هاي پيش نياز :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

34 :

ساعت

ی زمان آموزش نظري

10 :

ساعت

ی زمان آموزش عملي

15 :

ساعت

ی زمان كارورزي

- :

ساعت

ی زمان پروژه

:

9

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
كتبي %25 :عملي %65 :اخالق حرفه اي %10 :صالحيتهاي حرفه ایمربيان :
ليسانس مرتبط و تجربه  5سال سابقه آموزشي در رشته درودگري درجه  2یا كابينت سازي چوبي درجه  2با
تائيدیه از مراكز معتبر علمي و پژوهشي

1 . Job / Competency Description

6

٭ تعریف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :
این استاندارد از شایستگي هاي درود گري مقدماتي ویژه دانشجویان صنایع چوب مي باشد كه مباني علمي و
مهارتي شامل اندازه گيري از محل و طراحي اوليه  ،جمع آوري مصالح و محاسبات فني  ،آماده سازي قطعات
مصرفي و یراق آالت  ،مونتاژ اوليه و نهائي  ،پرداخت و رنگ كاري پروژه چوبي  ،اجرا و ارزیابي پروژه پایان دوره را
در بر مي گيرد و با مشاغل درودگري و كابينت سازي چوبي در ارتباط مي باشد .

.
٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
)Fundamental carpentry (make

٭ مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :
درودگري درجه  2و درجه 1
كابينت سازي درجه  2و درجه 1

٭ جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار :

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



ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور



د  :نياز به استعالم از وزارت كار



طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شایستگي
 كارهاعناوین

ردیف

1

اندازه گیری از محل و طراحي اولیه

2

برآورد مصالح و محاسبات فني

3

آماده سازی قطعات مصرفي و يراق آالت

4

مونتاژ کاری اولیه و نهائي ( ساخت و تولید )

5

پرداخت کاری و رنگ کاری پروژه چوبي

6

اجرا و ارزيابي پروژه پايان دوره

8

استاندارد آموزش :
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
اندازه گیری از محل و طراحي اولیه

نظری

1

عملي

جمع

1

2

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-

دانش ( :شامل موارد ذيل)
 -چگونگي هماهنگي کامل بین واحدهای اجرائي اندازه گیری،اندازه گذاری

عکس ،فیلم  ،اساليد
،کاتالوگ

و شابلون گیری،طراحي اولیه،آنالیز برش،نوار لبه زن،مونتاژ اولیه و نصب

-

کپسول های آتش نشاني

-

جعبه کمک های اولیه

يراق آالت ،مونتاژ نهائي،محل و نقل،نصب تحت نظر مربي يا سرپرست

-

انواع چوب آالت

کارگاه

-

انواع صفحات فشرده
چوبي

 روش بررسي ابعاد استاندارد سازه های چوبي مطابق اصول آرگونومي و-

تخصصي
 روش آماده سازی محل اندازه گیری و اندازه گذاری نظیر کمد ديواری،سرويس جهیزيه عروس و موارد مشابه طبق چک لیست اندازه گیری و
اندازه گذاری

ابزارآالت اندازه گیری
،اندازه گذاری کنترلي

-

انواع ابزار و تجهیزات
برش  ،پرداخت  ،فرزکاری

-

 -روش بررسي آماده سازی محل مورد نظر اندازه گیری،اندازه گذاری از نظر

انواع ابزار و تجهیزات
عمومي و اختصاصي برقي،
هیدرولیکي  ،پنوماتیکي

آماده بودن محل نصب،درگاه مورد نظر
 انواع درگاه مورد نظر جهت نصب کمد ديواری،کتابخانه ديواری،مواردمشابه
 -اصول شابلون گیری قسمتهای ناگونیائي کار و طراحي اولیه جايگاه مورد

-

انواع يراق آالت

-

انواع کتابچه راهنمای
ماشین آالت

-

نظر

انواع وسايل و ابزار آالت
رسم فني

 روش ترسیم سه نمای اصلي اصلي پروژه ساده چوبي يا صفحه ای روش تکمیل چک لیست ابزارآالت اندازه گیری و اندازه گذاری روش بررسي بکارگیری اقالم کمکي در اندازه گیری و اندازه گذاری درمحل جهت رعايت ايمني کار در ارتقاء
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-

انواع تجهیزات پرداخت و
رنگ کاری

استاندارد آموزش :
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

اندازه گیری از محل و طراحي اولیه

عملي

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش( :شامل موارد ذيل)
 روش ارائه گزارش عملکردی و معايب ناشي از کار به مربي روش رعايت نکات فني و تخصصي،حفاظتي و ايمني فردی و عموميمهارت( :شامل موارد ذيل)
 تمرين در تدوين چک لیست ابزار آالت اختصاصي اندازه گیری از محل -تمرين در بکارگیرياقالم کمکي جهت ايمني کار در ارتفاع به هنگام اندازه گیری تمرين در اندازه گیری اندازه گذاری محل مورد نظر و شابلون گیری قسمتهایناگونیائي کار طبق دستورالعمل مربي
 تمرين دربررسي محدوديتهای اجرائي اندازه گیری،ساخت و تولید،حمل و نقل،نصب ازنمای بیروني،داخلي محل مورد نظر
 تمرين در طراحي اولیه به همراه محاسبات فني و برآوردهای اولیه اندازه گیری و اندازهگذاری
 تمرين در ارائه گزارش معايب کار به مربي رعايت نکات فني و تخصصي،حفاظت و ايمني فردی و عمومينگرش( :شامل موارد ذيل)
 رعايت اخالق حرفه ای و مسئولیت پذيری همکاری مجدانه در کار گروهي بکارگیری صحیح از امکانات عمومي،مواد مصرفي،تجهیزات -جلوگیری از افزايش هزينه ها با تولید مصنوعات با کیفیت باال
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استاندارد آموزش :
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

اندازه گیری از محل و طراحي اولیه

عملي

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ايمني و بهداشت ( :شامل موارد ذيل)
 ايمني کار در ارتقاء و بکارگیری ملزمات کمکي بکارگیری وسايل حفاظت و ايمني فردی و عمومي خروج آالينده و جمع آوری گرد و غبار و پرتي از محیط کارتوجهات زيست محیطي ( :شامل موارد ذيل)
 سرو سامان بخشیدن به محیط کار رعايت اصول آرگونومي 5Sو بکارگیری دقیق حواس پنج گانه بکارگیری از سیستم بهینه مصرف کردن و بهینه سازی مواد مصرفي -جمع آوری پرتي قابل بازيافت
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استاندارد آموزش :
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

برآورد مصالح و محاسبات فني

1

عملي

جمع

1

2

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-

دانش ( :شامل موارد ذيل)
 روش بررسي ابعاد استاندارد سازه های چوبي با توجه به بهینه سازی مواد مصرفيدربرآورد مصالح

،کاتالوگ
-

فشرده چوبي،يراق آالت،چسب و موارد مشابه
 روش بررسي صدور انواع فاکتور ،پیش فاکتور،استعالم بروش دستي جهت برآورددقیق مواد مصرفي،هزينه های جاريه،مدت زمان اجرای ساخت و تولید و موارد
مشابه
 -اصول طراحي نقشه،آنالیز قطعات،نحوهء قرارگیری با درنظر گرفتن بهینه سازی

-

جعبه کمک های اولیه

-

انواع چوب آالت

-

انواع صفحات فشرده
چوبي

-

ابزارآالت اندازه گیری
،اندازه گذاری کنترلي

-

صحیح مواد مصرفي

انواع ابزار و تجهیزات
برش  ،پرداخت ،

 -روش بررسي سطح و حجم و محاسبات به نرخ روز جزء به جزء قطعات اصلي ،يراق

فرزکاری
-

آالت و موارد مشابه

برقي  ،هیدرولیکي ،

آن در کیفیت مطلوب عملکردها
 روش ارائه گزارش معايب ناشي از کار به همراه مستندات به مربيروش رعايت دقیق نکات فني،حفاظت و ايمني فردی و عمومي

انواع ابزار و تجهیزات
عمومي و اختصاصي

 -چگونگي تهیه و تدوين انواع چک لیست برآورد مصالح،محاسبات فني و اثربخشي

پنوماتیکي
-

انواع يراق آالت

-

انواع کتابچه راهنمای

مهارت ( :شامل موارد ذيل)
-

کپسول های آتش
نشاني

 -چگونگي تکمیل چک لیست برآورد مواد مصرفي اصلي و جانبي نظیر چوب،صفحات

-

عکس ،فیلم  ،اساليد

ماشین آالت

تمرين در محاسبات سطح و حجم قطعات کاربردی در پروژه چوبي و صفحه ای
طبق دستورالعمل مربي

-

انواع وسايل و ابزار آالت
رسم فني

-

انواع تجهیزات پرداخت
و رنگ کاری
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استاندارد آموزش :
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

برآورد مصالح و محاسبات فني

عملي

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت ( :شامل موارد ذيل)
 تمرين در تکمیل چک لیست آنالیز ابعادی،قیمت،زمان انجام کار چند پروژه چوبي وصفحه ای
 تمرين در محاسبات قیمت تمام شده مصنوعات چوبي و صفحه ای با در نظر گرفتنهزينه های جاريه،پايه،ماشین کاری،پرتي،کناره مفید و موارد مشابه
 تمرين دربرآورد و تجهیزات مورد نیاز انجام کار،مواد مصرفي اصلي و جانبي،زمانانجام کار،درصد درآمد و سود بر مبنای تولید مصنوعات
 ارائه گزارش معايب ناشي از کار به همراه مستند سازی به مربي کارگاه رعايت نکات فني و حفاظتي فردی و عمومينگرش ( :شامل موارد ذيل)
 رعايت اخالق حرفه ای و روحیه مسئولیت پذيری همکاری مجدانه در کار گروهي تولید مصنوعات چوبي و صفحه ای با کیفیت برای مصرف کننده جلوگیری از حیف و میل مواد مصرفيايمني و بهداشت ( :شامل موارد ذيل)
 خروج آالينده از محیط کار رعايت نکات فني و ايمني حفاظتي در محیط کار -سرويس به موقع ابزار و تجهیزات کمکي ايمني و بهداشت
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استاندارد آموزش :
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

برآورد مصالح و محاسبات فني

عملي

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زيست محیطي ( :شامل موارد ذيل)
 سرو سامان بخشیدن به محیط کار رعايت اصول آرگونومي 5Sو بکارگیری دقیق حواس پنج گانه -جلوگیری از آلودگي صوتي،پخش آالينده و گرد و غبار در محیط کار
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استاندارد آموزش :
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

آماده سازی قطعات مصرفي و يراق آالت

2

عملي

جمع

3

5

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-

دانش ( :شامل موارد ذيل)
 -روش آماده سازی ابزار و تجهیزات براساس چک لیست تکمیلي

عکس ،فیلم  ،اساليد
،کاتالوگ

-

کپسول های آتش نشاني

-

جعبه کمک های اولیه

لبه زني،خط کش،اندازه گیری،کام کني،زبانه گیری و موارد مشابه مطابق به

-

انواع چوب آالت

ساختار نقشه

-

انواع صفحات فشرده

 -روش تهیه لیست آنالیز قطعات و اقدامات الزم جهت تبديل به برشکاری،نوار

چوبي

 اصول مونتاژ کاری اولیه بدون چسب روش بررسي کنترل دو تیدگي،پیچیدگي،ابعاد و اندازه،زوايای پروژه قبل ازمونتاژ نهائي
 -روش رعايت ترتیب و توالي انجام کار با توجه به انواع پروژه و تقسیم بندی

-

،اندازه گذاری کنترلي
-

انواع ابزار و تجهیزات
برش  ،پرداخت ،

هر يک از عملکردها طبق مراحل جزء به جزء ساخت و تولید
 -اصول بکارگیری يراق آالت در زمان و محل مشخص شده در اجرای ساخت و

ابزارآالت اندازه گیری

فرزکاری
-

انواع ابزار و تجهیزات
عمومي و اختصاصي

تولید پروژه

برقي  ،هیدرولیکي ،

 اصول آماده سازی ،ساخت قفل و بست  ،اتصاالت  ،نصب يراق آالت ،زيباسازی با فرز و زهوار و موارد مشابه با رعايت و طبق ترتیب و توالي انجام
کار

پنوماتیکي
-

انواع يراق آالت

-

انواع کتابچه راهنمای

 -روش ارائه گزارش ،معايب ناشي از کار

ماشین آالت

 -روش رعايت نکات حفاظت و ايمني فردی و عمومي

-

انواع وسايل و ابزار آالت
رسم فني

انواع تجهیزات پرداخت و رنگ
کاری
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استاندارد آموزش :
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

آماده سازی قطعات مصرفي و يراق آالت

عملي

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت ( :شامل موارد ذيل)
 تمرين تکمیلي آنالیز قطعات برش  ،جهت زهوار و نوار لبه چسبان قطعات ،عالمت گذاری و اندازی بری  ،محل اتصاالت و موارد مشابه طبق دستورالعمل
مربي
 تمرين در جاسازی محل يراق آالت با رعايت نظم و ترتیب با استفاده از ابزار وتجهیزات
 تمرين در بررسي جزء به جزء کلیه مراحل اجرائي از انتخاب چوب تا آماده سازیقطعات  ،جاسازی يراق آالت  ،مونتاژ اولیه و نهائي در ساخت و تولید
 تهیه و تدوين  ،تکمیل چک لیست عملکردی و ارزيابي مرحله به مرحله ارائه گزارش معايب ناشي از کار به مربي به همراه مستندات رعايت نکات فني و تخصصي  ،حفاظت و ايمني فردی و عمومينگرش ( :شامل موارد ذيل)
 رعايت اخالق حرفه ای و روحیه مسئولیت پذيری همکاری مجدانه در گروه و روحیه مسئولیت پذيری رعايت اصول ارگونومي و تولید محصوالت با کیفیت -ارزيابي مرحله ای و بهبود مستمر در عملکردها
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استاندارد آموزش :
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

آماده سازی قطعات مصرفي و يراق آالت

عملي

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ايمني و بهداشت ( :شامل موارد ذيل)
 خروج آالينده و گردو غبار از محیط کار توجه کامل به تابلو هشدار دهنده و راهنما بکارگیری شابلون  ،قطعات کمکي در آماده سازی قطعات  ،مراحل کار رعايت نکات حفاظت و ايمني فردی و عموميتوجهات زيست محیطي ( :شامل موارد ذيل)
 رعايت اصول ارگونومي و  5Sدر محیط کار جمع آوری پرتي و دور ريز قابل بازيافت تولید محصوالت با کیفیت و رضايت مندی مشتری بکارگیری تهويه مطبوع و مکنده پوشال در تمیز و سرويس تجهیزاتي -حفظ و نگهداری صحیح از تجهیزات
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استاندارد آموزش :
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

مونتاژ کاری اولیه و نهائي ( ساخت و تولید )

3

عملي

جمع

6

9

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-

دانش ( :شامل موارد ذيل)
 روش بررسي چگونگي تکمیل ابزار آالت مونتاژکاری  ،شابلون های کمکيمونتاژ کاری و موارد مشابه
 روش بررسي طرح اولیه و نقشه نهائي به همراه آنالیز جزء به جزء و نحوهءقرارگیری قطعات

،کاتالوگ
-

کپسول های آتش نشاني

-

جعبه کمک های اولیه

-

انواع چوب آالت

-

انواع صفحات فشرده
چوبي

 چگونگي نوع اتصاالت  ،بند و بست  ،قفل و بست  ،نوع موتاژ کاری يکسره يا جزء به جزء بسته به طرح و مدل پروژه چوبي يا صفحه ای
 اصول بکارگیری ابزار آالت و تجهیزات اصلي و کمکي مربوط به مونتاژکاری و نصب يراق آالت

عکس ،فیلم  ،اساليد

-

ابزارآالت اندازه گیری
،اندازه گذاری کنترلي

-

انواع ابزار و تجهیزات
برش  ،پرداخت  ،فرزکاری

 -روش بررسي تکمیل چک لیست آماده سازی نهائي قطعات  ،ايجاد و

-

انواع ابزار و تجهیزات

مونتاژ قطعات با اتصاالت ويژه ساختاری پروژه به همراه دو تیدگي و

عمومي و اختصاصي برقي

پیچیدگي

 ،هیدرولیکي  ،پنوماتیکي

 روش شناسائي دقیق مونتاژ کاری اولیه بدون چسب و عملیات کنترلي ،ارزيابي کمي و کیفي قطعات اتصال شده در پروژه
 اصول ترتیب و توالي مراحل کار در جاسازی و نصب يراق آالت  ،زمان ومرحلهء زهوار زني و فرزکاری به همراه موارد مشابه
 روش بررسي اصول مونتاژ کاری قطعات در ساخت پروژه روش ارائه گزارش معايب ناشي از کار به مربي -روش رعايت نکات فني و تخصصي  ،دستورالعملهای ايمني و حفاظتي
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-

انواع يراق آالت

-

انواع کتابچه راهنمای
ماشین آالت

-

انواع وسايل و ابزار آالت
رسم فني

انواع تجهیزات پرداخت و رنگ
کاری

استاندارد آموزش :
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

مونتاژ کاری اولیه و نهائي ( ساخت و تولید )

عملي

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت ( :شامل موارد ذيل)
 تمرين در آماده سازی قطعات  ،ايجاد و اتصال  ،بند و بست  ،قفل و بست  ،در پروژهساده چوبي و صفحه ای
 تمرين در چگونگي ترتیب و توالي مراحل انجام مونتاژ کاری  ،عملیات کنترلي وارزيابي در پروژه طبق دستورالعمل
 تمرين در تکمیل چک لیست آماده سازی مواد  ،ابزار  ،يراق آالت  ،شابلونهایکمکي و موارد مشابه در مونتاژکاری پروژه چوبي و صفحه ای
 تمرين در ارزيابي کمي و کیفي مونتاژ کاری و نصب يراق آالت اولیه قبل از چسبزني  ،عملیات کنترل دو تیدگي  ،پیچیدگي  ،ابعاد و اندازه مونتاژ کاری پس از چسب
زني و مونتاژ نهائي
 ارائه گزارش و معايب ناشي از کار و مستند سازی رعايت نکات حفاظت و ايمني فني کارنگرش ( :شامل موارد ذيل)
 رعايت اصول ارگونومي  5S ،در محیط کار تولید مصنوعات چوبي و صفحه ای با کیفیت و مشتری مداری روحیه مسئولیت پذيری ،انتقاد پذيری رعايت اخالق حرفه ای-
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استاندارد آموزش :
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

مونتاژ کاری اولیه و نهائي ( ساخت و تولید )

عملي

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ايمني و بهداشت ( :شامل موارد ذيل)
 توجه به تابلو هشدار دهنده و نکات فني ارئه شده از طرف مربي رعايت نکات حفاظت و ايمني فردی و گروهي جمع آوری گرد و غبار و پرتي از محل کارتوجهات زيست محیطي ( :شامل موارد ذيل)
 سر و سامان دادن به کارگاه خروج پرتي قابل بازيافت کاهش آلودگي آب  ،خاک  ،هوا در محیط کار -جلوگیری از سر و صدا و گرد و غبار با سرويس به موقع تجهیزات
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استاندارد آموزش :
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

پرداخت کاری و رنگ کاری پروژه چوبي

2

عملي

جمع

4

6

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-

دانش ( :شامل موارد ذيل)
 تعريف پرداخت کاری  ،بوم کردن سطح  ،رنگ کاری-

روش ها و کاربرد پرداخت کاری پروژه های چوبي

 انواع ابزار پرداخت کاری دستي  ،برقي دستي  ،تجهیزاتي مصنوعات چوبي به همراهکاربرد هر يک

،کاتالوگ
-

کپسول های آتش نشاني

-

جعبه کمک های اولیه

-

انواع چوب آالت

-

انواع صفحات فشرده
چوبي

 انواع پودرهای رنگي (گل های رنگي ) جهت ساخت بتونه به همراه کاربرد هر يک تعريف انواع  ،کاربرد بتونه ( سريش  ،سريشمي  ،روغني  ،فوری  ،خودرنگ ،همرنگي و موارد مشابه )
 تعريف حالل انواع و کاربرد در رنگ کاری مصنوعات چوبي نظیر( آب  ،الکل ،بنزين  ،تینر روغني  ،تینر فوری  ،تربانتین و موارد مشابه )

عکس ،فیلم  ،اساليد

-

ابزارآالت اندازه گیری
،اندازه گذاری کنترلي

-

انواع ابزار و تجهیزات
برش  ،پرداخت  ،فرزکاری

-

 -اصول ترتیب و توالي پرداخت کاری با استفاده از انواع سمباده پولیش  ،لرزان ،

انواع ابزار و تجهیزات
عمومي و اختصاصي برقي
 ،هیدرولیکي  ،پنوماتیکي

نواری و موارد مشابه
 روش بررسي انواع سنباده های کاربردی  ،نوع دانه بندی  ،زمان و مرحله بکارگیریهر يک

-

انواع يراق آالت

-

انواع کتابچه راهنمای
ماشین آالت

 -تعريف رنگ های اصلي  ،رنگ مکمل در رنگ کاری

-

 -انواع و کاربرد رنگ های شفاف فوری  ،روغني پوششي

انواع وسايل و ابزار آالت
رسم فني

انواع تجهیزات پرداخت و رنگ
 روش بررسي رنگ های پوششي فوری و روغني مات و براق -انواع و کاربرد رنگ های تینر و سلولزی نظیر سیلر  ،کیلر  ،نیم پلي استر و تمام پلي کاری

استر
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استاندارد آموزش :
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

پرداخت کاری و رنگ کاری پروژه چوبي

عملي

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

-

دانش ( :شامل موارد ذيل)
 تعريف آستری و اکلیل انواع و کاربرد هر يک روش ارائه گزارش معايب ناشي از کار به مربي روش رعايت نکات حفاظت و ايمني فني کار روش بررسي ابزارآالت دستي  ،برقي دستي و پنوماتیکي در رنگ کاریپروژه چوبي به روش دستي و ماشیني
 اصول بکارگیری انواع قلم موئي  ،پیستوله رنگ پاش در رنگ کاری پروژهچوبي ساده
مهارت ( :شامل موارد ذيل)
 تمرين پرداخت کاری چند پروژه چوبي ساده و ترکیبي با استفاده از سمبادهگرد (پولیش) و لرزان به همراه لیسه کشي با ابزارآالت دستي
 تمرين در ساخت انواع بتونه طبق دستورالعمل مربي و بتونه کاری سطوحچوبي
 تمرين در اجرای رنگ کاری چند نمونه پروژه پرداخت کاری شده طبقدستورالعمل
 تمرين در ترکیب رنگهای اصلي  ،حل نمودن رنگها  ،و موارد مشابه طبقدستورالعمل
 تمرين در آستری زدن  ،رنگ کاری خود رنگ و همرنگي طبقدستورالعمل
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استاندارد آموزش :
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

پرداخت کاری و رنگ کاری پروژه چوبي

عملي

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت ( :شامل موارد ذيل)
 ارائه گزارش معايب ناشي از کار به مربي رعايت نکات حفاظت و ايمني فردی و عمومينگرش ( :شامل موارد ذيل)
 نظم و ترتیب در عملکردها رعايت اخالق حرفه ای روانشناسي رنگ ها و رضايت مندی مشتریايمني و بهداشت ( :شامل موارد ذيل)
 جلوگیری از آسیب های جسمي و روحي ناشي از مواد شیمیائي رنگ ها رعايت نکات حفاظت و ايمني فردی و عمومي خروج و جمع آوری گرد و غبار  ،آالينده های سميتوجهات زيست محیطي ( :شامل موارد ذيل)
 جلوگیری از آلودگي هوا در محیط کار جمع آوری مواد پرتي قابل بازيافت -رعايت  5Sدر محیط کار
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استاندارد آموزش :
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

اجرا و ارزيابي پروژه پايان دوره

1

عملي

جمع

9

10

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات ،ابزار  ،مواد مصرفي و منابع

توجهات زیست محيطي مرتبط

آموزشي

-

عکس ،فیلم  ،اساليد ،کاتالوگ

-

کپسول های آتش نشاني

 -تمرين دربرآورد مصالح و مواد کمکي نظیر چوب و صفحه و يراق آالت

-

جعبه کمک های اولیه

-

انواع چوب آالت

 -تمرين در ساخت پروژه طبق نقشه اجرائي و نکات فني با رعايت نظم و

-

انواع صفحات فشرده چوبي

ترتیب از طراحي و آماده سازی قطعات  ،مونتاژکاری و رنگ کاری چند

-

ابزارآالت اندازه گیری ،اندازه

مهارت ( :شامل موارد ذيل)
 -تمرين ساخت انواع دربهای پرسي روکشي و چوبي طبق دستورالعمل

گذاری کنترلي

نمونه پروژه
-

 تمرين پرداخت کاری و رنگ کاری چند پروژه چوبي -تمرين ارزيابي کمي و کیفي مرحله به مرحله پروژه چوبي و صفحه ای

انواع ابزار و تجهیزات برش ،
پرداخت  ،فرزکاری

-

انواع ابزار و تجهیزات عمومي و

 -ارائه گزارش معايب ناشي از کار به مربي

اختصاصي برقي  ،هیدرولیکي ،

 -رعايت نکات فني  ،حفاظت و ايمني در محیط کار

پنوماتیکي

نگرش ( :شامل موارد ذيل)
 جلوگیری از پرت و دور ريز غیر فني در مراحل اجرائي تولید مصنوعات با کیفیت و استاندارد رعايت اخالق حرفه ای -همکاری مجدانه در گروه
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-

انواع يراق آالت

-

انواع کتابچه راهنمای ماشین آالت

-

انواع وسايل و ابزار آالت رسم فني

-انواع تجهیزات پرداخت و رنگ کاری

استاندارد آموزش :
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

اجرا و ارزيابي پروژه پايان دوره

عملي

جمع

دانش  ،مهارت ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات ،ابزار  ،مواد مصرفي و

توجهات زیست محيطي مرتبط

منابع آموزشي

ايمني و بهداشت ( :شامل موارد ذيل)
 بکارگیری از ملزومات کمکي در مراحل اجرائي جهت افزايش ايمني وحفاظت در کار
 جمع آوری گرد و غبار از محیط و جلوگیری از حوادث ناشي از کار رعايت نکات حفاظت و ايمني فردی و عمومي در محیط کار جلوگیری از سر و صدا و گرد و غبار با سرويس به موقع تجهیزاتتوجهات زيست محیطي ( :شامل موارد ذيل)
 سر و سامان بخشیدن به محیط کار خروج آالينده و جمع آوری پرتي و مواد دور ريز قابل بازيافت تولید محصوالت با کیفیت و استاندارد  ،رضايت مندی مشتری -رعايت اصول آرگونومي و 5Sدر محیط کار
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 -برگه استاندارد تجهیزات

رديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

قفسه دیواري جاي ابزار

فلزي یاچوبي

 15عدد

2

متر نواري فلزي

 2تا  5متري

 15عدد

3

زاویه یابانيورسال

ساعتي

 2عدد

4

كوليس ساده متري

به طول 20سانتيمتر با دقت یک بيستم ميليمتر

 15عدد

5

كوليس ساعت دار

به طول 20سانتيمتر با دقت یک بيستم ميليمتر

 2عدد

6

ميكرومتر ساده ميليمتري

به اندازه 0-25

 3عدد

7

ميكرومتر ساعت دار

به اندازه 0-25

 2عدد

8

گردسنج ساعت دار

با پایه مربوطه

 2عدد

9

موج سنج ساعت دار

با دقت یک دهم ميليمتر

 2عدد

10

پرگار خط كشي (ساده)

فلزي سوزني به طول تا  20سانتي متر

15عدد

11

پرگارقطرسنج داخلي(اندازه

براي قطر تا 300ميليمتر ( پرگار كج )

 15عدد

گير)
12

پرگارقطرسنج داخلي(اندازه

براي قطر تا 300ميليمتر ( پرگار پاشنه )

 15عدد

گير)
13

شابلون كنترل زوایاي مته

مجهز به نقاله قابل تنظيم از  30تا  160درجه

 2عدد

14

كالپير

براي اندازه گيري قطر تا  100سانتي متر

 2عدد

15

اره دستي كالني

باعرض تيغه  3تا  4/5سانتي متر اندازه درشت

 10عدد

16

اره چكي

دندانه درشت با عرض  15تا  25ميليمتر

 10عدد

17

اره دستي نوكي ميله و تيغه اي

با تيغه ثابت و متحرك

 15عدد

18

اره دستي گرات

با تيغه ثابت و متحرك

15عدد

19

اره دستي دم روباه

بادندانه مثلث متساوي الساقين

 15عدد

26

توضیحات

 -برگه استاندارد تجهیزات

رديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

20

اره دستي قطع كن

بادندانه تيز كشيده

 15عدد

21

اره فارسي بر

پایه دار مدرج روميزي

 2عدد

22

كمان اره مویي

با تيغه مفتولي و ساده

 10عدد

23

سوهان سه پهلو

مخصوص تيز كردن دندانه اره

 15عدد

24

سوهان كاردي

مخصوص تيز كردن دندانه اره

 15عدد

25

چوبساء نيم گرد

درشت (ریز)به طول 10تا  15اینچ

 15عدد

26

چوبساء نيم گرد

نرم به طول  10تا 15اینچ

 15عدد

27

سوهان تخت

زیر به طول  10تا 15اینچ نمره آج 1

 15عدد

28

سوهان تخت

متوسط به طول  10تا 15اینچ نمره آج 2

 15عدد

29

سوهان نيمگرد

خشن به طول  10تا  15اینچ نمره آج 1

 15عدد

30

سوهان نيمگرد

متوسط به طول  10تا  15اینچ نمره آج 1

 15عدد

31

سوهان نيمگرد

ظریف به طول  4تا  8اینچ نمره آج 1

 15عدد

32

سوهان گرد

به طول  10تا  15اینچ نمره آج 1

 15عدد

33

سوهان گرد

به طول  6تا  8اینچ نمره آج2

 15عدد

34

سوهان سه گوش

به طول  10اینچ نمره آج 1

 15عدد

35

سوهان سه گوش

به طول  10اینچ نمره آج2

 15عدد

36

سوهان چهارگوش

به طول  8تا  10اینچ نمره آج 1

 15عدد

37

سوهان سوئي (دم موشي)

درسري12عدد به طول  100تا 140ميليمتري

 4سري

38

آهن چپ وراست كن

مخصوص دندانه هاي اره

 2عدد

39

انبر یا گاز چپ و راست كن

مخصوص دندانه هاي اره

 2عدد

40

دستگاه تنگ اره

مخصوص تيز كردن تيغ اره

 2عدد

27

توضیحات

 -برگه استاندارد تجهیزات

رديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

41

مصقلپليسه دار

بطول  8تا  15اینچ

 15عدد

42

فازمتر

پيچ گوشتي بزرگ و كوچک

 15عدد

43

رنده افزار

دستي آهني با سري تيغ

 15عدد

44

رنده سر چوب

دستي آهني

 15عدد

45

رنده دوراه

ضامن دار

 15عدد

46

رنده بال كبوتري

آهن آهني دستي

 15عدد

47

رنده گرات

آهني دستي و یا چوبي

 15عدد

آهني قابل تنظيم

 10عدد

49

رنده دو تيغه

آهني دستي

 5عدد

50

رنده  ...دوراهه كف رند

با تيغ پيش رو چوبي یا آهني

 10عدد

51

رنده رندهخشي

آهني

 10عدد

52

رنده یک تيغ

آهني

 15عدد

53

رنده قاچي

آهني یا چوبي

 15عدد

54

رنده بلند

آهني یا چوبي

 15عدد

55

رنده پرداخت

آهني یا چوبي

 15عدد

56

تنگ فارسي رند

چوبي

 2دستگاه

57

سنگ نفت

دورو به ابعاد  150*50*25ميليمتر

 10عدد

به عرض  4تا  18ميليمتر

 15سري

48

58

59

رنده كاس و سينه ( رنده
كشتي)

اسكنه سري كامل 10
عددي
مغار ( سري شش عددي )

با فرم هاي مختلف براي منبت كاري  4تا 18

كوتاه

ميليمتري

28

 15سري

توضیحات

 -برگه استاندارد تجهیزات

رديف
60

نام
مغار تخت یخ دار( سري شش
عددي )

مشخصات فني و دقیق

تعداد

دسته پالستيكي یا چوبي  10تا  20ميليمتر

 15سري

مغار تخت یخ دار( سري شش

دسته پالستيكي یا چوبي به عرض  4تا 9

عددي )

ميليمتر

مغار تخت بدون یخ( سري

دسته پالستيكي یا چوبي به عرض  10تا 20

شش عددي )

ميليمتر

63

مغارشفره

 4تا  30ميليمتر

 15سري

64

تخماق چوبي (گوشت كوبي )

به قطر  60تا  120ميليمتر

 15سري

65

گيره ( پيچ دستي ) ساده

طول سيم  300تا  450ميليمتر

 25عدد

66

گيره ( پيچ دستي ) ساده

طول سيم  450تا  600ميليمتر

 20عدد

67

گيره ( پيچ دستي ) ساده

طول سيم  600تا  800ميليمتر

 15عدد

68

گيره ( پيچ دستي ) ساده

طول سيم  800تا  1200ميليمتر

 15عدد

69

گيره ( پيچ دستي ) اهرمي

طول سيم  100تا  500ميليمتر

 5عدد

70

گيره ( پيچ دستي ) گوشه دار

براي چوب تا عرض  100ميليمتر

 10عدد

71

گيره ( پيچ دستي )  Gشكل

با عرض دهانه  25تا  25سانتي متر

 10عدد

تكي و دوبل

 10عدد

با عرض  440تا 1370ميليمتر

 4عدد

61

62

72

73

گيره ( پيچ دستي ) كمكي گيره
اصلي
تنگ كوچک (سري شش
عددي)

29

 15سري

 15سري

توضیحات

 -برگه استاندارد تجهیزات

رديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

74

تنگ بزرگ (سري شش عددي )

با عرض  1070تا  2135ميليمتر

 4عدد

75

چكش فوالدي دسته چوبي

به وزن  250گرم

 15عدد

76

چكش فوالدي دسته چوبي

به وزن  500گرم

 15عدد

77

چكش فوالدي دسته چوبي

به وزن  100گرم

 15عدد

78

چكش چوبي

سنگين مخصوص كارهاي چوبي

 15عدد

79

مغار بدون پخ ( سري شش

دسته پالستيكي یا چوبي به عرض  4تا 9

 15سري

عددي )

ميليمتر

گيره فوالدي ركورد مخصوص ميز

گيرهمخصوص طبق استاندارد

15

كار چوبي

 RECORDیا مشابه

دستگاه

81

گيره موازي فوالدي

فوالدي گردان با عرض فک  150ميليمتر

15

82

سه پایه دستگاه

چوبي با تكيه گاه متحرك

83

گاز انبر

كوچک ميخ كش

 15عدد

84

گاز انبر

متوسط ميخ كش

 15عدد

85

آچار پيچ گوشتي ( دو سو) كوچک

با عرض لبه  3تا  4ميليمتر

 15عدد

86

آچار پيچ گوشتي ( دو سو) متوسط

با عرض لبه  5تا  6ميليمتر

 15عدد

87

آچار پيچ گوشتي ( دو سو) بزرگ

با عرض لبه  8تا  10ميليمتر

 15عدد

88

آچار پيچ گوشتي ( چهار سو )

كوچک  ،متوسط  ،بزرگ

 15عدد

89

روغن دان

 0.5ليتري

 2عدد

90

گيره ( پيچ دستي ) ساده

طول ميله تا  300ميليمتر

 25عدد

91

چكش چوبي و پالستيكي و

سنگين مخصوص كارهاي چوب

 15عدد

80

دستگاه
15
دستگاه

كائوچویي

30

توضیحات

 -برگه استاندارد تجهیزات

رديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

92

چكش فوالدي ميخ كش

به وزن  250گرم

 15عدد

93

اره عمود بر ( اره چكشي )

چهارسرعته براي برش چوب تا  60ميليمتر

 10عدد

برقي

(ضخامت)

اره عمود بر ( اره چكشي )

یک یا چند رسرعته براي برش چوب تا  60ميليمتر

فارني

(ضخامت)

اره افقي بر ( اره چكشي )

یک یا چند رسرعته براي برش چوب تا 200

برقي

ميليمتر (ضخامت)

96

اره موتوري (برقي)

طول تيغه  35تا  50سانتي متر  ،قدرت تا2000

94

95

 5عدد

 5عدد

 1عدد

وات
97

اره موتوري (بنزیني)

طول تيغه  40تا  70سانتي متر

 1عدد

98

اره مجموعه اي

قطر تيغه تا  150ميليمتر ظرفيت برش تا 50

 1عدد

یاارهگردخازني یا

ميليمتر با دستگاه شارژ

AKKU
99

اره عمود بر چكشي

براي برش موادنرم تا  300ميليمتر با دستگاه شارژ

 1عدد

یاخازنيAKKU
100

عينک حفاظتي یاشيشه

با حفاظ بغل شيشه با اندازه *39ميليمتر

15عدد

سفيد
101

گوشي حفاظتي

مخصوص جلوگيري از صداي غير نرمال

20عدد

102

قرقره سنگ صاف كن

قطر قرره  35و طول دسته  285ميليمتر

 2عدد

(سنگ تيز كن )

31

توضیحات

 -برگه استاندارد تجهیزات

رديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

103

اره موتوري (بنزیني)

طول تيغه  35تا  50سانتيمتر ،قدرت تا  2000وات

 1دستگاه

براي برش مواد تا قطر  12ميليمتر با دستگاه شارژ

 1عدد

براي برش چوب تا  60ميليمتر ضخامت

 5عدد

برقي باميله خرطومي با دور تا 25000دور در دقيقه

 5عدد

تا  24تيغه نرم د جعبه ( ميله اي و تيغه اي)

 3سري

در چهار نوع دندانه به قطر  10تا  20ميليمتر

 8عدد

ساده به قطر  22تا  35سانتيمتر

 8عدد

باقطر مته گير تا  14ميليمتر

 4عدد

قلمي با قطر مته گير تا  10ميليمتر

 4عدد

هفت تيري با قطر مته گيرتا  6ميليمتر

 2عدد

با سري آچار مربوطه

 3عدد

114

دریل پيچ گوشتي برقي

با سري آچار مربوطه

 3عدد

115

دستگاه سنباده لرزشي

برقي با حركت  12000تا  24000دور در دقيقه

 6عدد

104
105
106

107

108

109
110
111
112
113

قيچي تيغه گرد انيورسال
(خازني )AKKU
اره عمود برچكشي
فرز كله زني (اورفرزدستي
نجاري) با وسائل
تيغه فرز كله زني (جعبه
ابزار )
تيغه اره مجموعه اي با
دندانه الماسه
تيغه اره مجموعه اي با
دندانه الماسه
دریل دستي برقي
دریل دستي بادي
(پنوماتيک )
دریل خازنيAKKU
دریل پيچ گوشتي بادي
(پنوماتيک)

دستي
116

دستگاه سنباده لرزشي

بادي ( پنوماتيک )

 2عدد

دستي
117

دستگاه سنباده لرزشي

با حركت  1000تا  2000بار در دقيقه

خازنيAKKU
32

 2عدد

توضیحات

 -برگه استاندارد تجهیزات

رديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

118

دستگاه سنباده نواري دستي

برقي با عرض  50تا  150ميليمتر

 3عدد

119

دستگاه سنباده نواري دستي

باعرض تا  100ميليمتر و حركت تا  800دور در

 2عدد

خازنيAKKU

دقيقه

دستگاه سنباده دیسكي

با قطر دیسک تا  230ميليمتر

120

 3عدد

(بشقابي )
121

رنده برقي دستي

با عرض  60تا  90ميليمتر

 10عدد

122

دستگاه مغار برقي دستي

باسري تيغه هاي مغار

 3عدد

ضربه اي
123

دریل دستي ساده

ميله اي مارپيچ براي كارهاي ظریف

 6عدد

124

دریل دستي گيربكس

دو سرعته

 8عدد

125

دریل دستي شترگلو

باسري سر آچار

 8عدد

126

اطو برقي ساده

 220ولت

 2عدد

127

سرمته خزینه

كوچک و بزرگ

 8عدد

128

سرمته مارپيچ

مدل داگالس

 12عدد

129

سرمته مارپيچ

مدل ایروین

 12عدد

130

سرمته مارپيچ

مدل كوكس

 12عدد

131

سرمته برگي متغير( مدرج)

برقطر سوراخ  10تا  80ميليمتر

 10عدد

براي قطر سوراخ  10تا  50ميليمتر

 10عدد

مبله اي با سر آچار مربوطه

 6عدد

----

 3عدد

132

133
134

مته مركزي برگي(سري
كامل)
دریل دستي خودكار
(آچارخودكار)
آهن رباي دستي

33

توضیحات

 -برگه استاندارد تجهیزات

رديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

135

چراغ كوره اي

باحجم مخزن یک ليتري

 2عدد

136

تيغه فرز انگشتي

به قطر شافت  6ميليمتر

 10عدد

بادندانهویدیا

 6عدد

138

تيغه اره مجموعه كونيک

به قطر  250تا  430ميليمتر

 6عدد

139

توپي فرز مدرج

با تيغه اره مجموعه اي

 5عدد

140

تيغه اره مجموعه اي لنگ

با دندانه ویدیا و واشر مربوطه به قطر  255ميليمتر

 5عدد

141

تيغه فرز شانه اي

به ابعاد  200*11*30ميليمتر

 5عدد

142

تيغه فرز شانه اي

به ابعاد 120*50 *30ميليمتر

 5عدد

143

تيغه فرز شانه اي

به ابعاد  160*28/5*30ميليمتر

 5عدد

144

تيغه فرز ویدیا

به ابعاد  150*5*30ميليمتر

 5عدد

145

تيغه فرز ویدیا

به ابعاد  120*40*30ميليمتر

 5عدد

146

تيغه فرز ویدیا

به ابعاد  150*50*30ميليمتر

 5عدد

147

تيغه فرز ویدیا

به ابعاد  122*14*30ميليمتر

 5عدد

148

تيغه فرز ویدیا

به ابعاد  120*10*30ميليمتر

 5عدد

149

سنبه نشان

فوالدي به قطر  12ميليمتر و طول 120ميليمتر

 10عدد

150

ماشين مته ستوني

براي قطر مته كاري تا20ميليمتر

1دستگاه

براي قطر مته كاري تا20ميليمتر

1دستگاه

براي قطر مته كاري تا13ميليمتر

1دستگاه

براي قطر مته كاري تا19ميليمتر

1دستگاه

باطول كارگير 800تا  1350ميليمتر

3دستگاه

براي قطردوبلهاي15-12-10-8-6

1دستگاه

137

151

152

153
154
155

تيغه اره مجموعه اي
مركب

ماشين مته ستوني
روميزي
ماشين مته ستوني
روميزي
ماشين مته ستوني
روميزي
ماشين خراطي
ماشين تهيه و قطع كن
دوبل

34

توضیحات

 -برگه استاندارد تجهیزات

رديف

نام

156

ماشين گره زني

157

158

مشخصات فني و دقیق
قدرت  1تا 3كيلووات ،تعداد دور دردقيقه 2000
تا3500

ماشين پرس هيدروليک

باسيستم گرم كننده الماني یا روغني با ابعاد صفحه

گرم

 90*180تا  250*130سانتيمتر

ماشين پرس مونتاژ
پنوماتيک

159

ماشين اره كشویي

160

ماشين اره مجموعه اي

باسيستم گرم محوري براي مونتاژ
مجهز به اره گردبا دندانه ویدیا قابل برش در
زوایاي مختلف
با تعداددور 3000تا0600دور در دقيقه باحركت
زاویه اي

تعداد
1دستگاه

1دستگاه

1دستگاه

1دستگاه

1دستگاه

161

ماشين كف رند

به عرض  30تا 40سانتي متر

1دستگاه

162

ماشين كف رند

به عرض  60سانتي متر

1دستگاه

163

ماشين گندگي

به عرض  30تا 40سانتي متر

1دستگاه

164

ماشين گندگي

به عرض  60سانتي متر

1دستگاه

165

ماشين فرز ميزي

باصفحه 50*50سانتيمتر

1دستگاه

166

ماشين فرز ميزي

باصفحه  110*76سانتيمتر

1دستگاه

167

ماشين فرز اور فرز

168

ماشين فرز اور فرز

باابعاد ميز  500*500تا750*750ميليمتر و تعداد
دور 8000تا 18000دور در دقيقه
باابعاد ميز  500*500تا750*750ميليمتر و تعداد
دور 8000تا 18000دور در دقيقه

1دستگاه

1دستگاه

169

مته كم كن افقي

باابعاد ميز  500*500ميليمتر

1دستگاه

170

فرز زنجيري ( كم كن)

باقدرت موتوري  1/5كيلووات

 1دستگاه

171

گيره ماشين مته

براي ماشين مته پایه دار و ستوني

 2دستگاه

172

كپسول آتشنشاني

مخصوص حریق ناشي از چوب و مواد شيميایي

 3دستگاه

173

هواكش یک فاز و سه فاز

با قدرت مكش كافي

 4دستگاه

35

توضیحات

 منابع و نرم افزار هایآموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد )ردیف

عنوان منبع یا نرم افزار

1

كتابهاي تخصصي صینایع

چاپ سازمان آموزش

چوب

فني و حرفه اي

كتابهاي تخصصي صینایع

آموزش و پرورش

2

مولف

سال نشر

مترجم

ناشر یا توليد كننده

محل نشر

چوب
3

طراحان

نرم افزار طراحي مرتبط

 سایر منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي گروه تدوین استاندارد ) عالوه بر منابع اصليردیف

نام كتاب یا جزوه

سال نشر

مولف  /مولفين

36

مترجم/
مترجمين

محل نشر

ناشر

توضيحات

فهرست سايتهای قابل استفاده در آموزش استاندارد
ردیف

عنوان

سايت اصناف و اتحاديه درودگران و کابینت سازان(تولید کنندگان و فروشندگان)

1

سايت مبلمان کشور

2

موسسه استاندارد ايران  ،شرکت برلوخر آلمان

3

استاندارد  ISOو  BS ، IDNانگلستان  RAL ،آلمان

4

سايت سازمان فني و حرفه ای کشور

5

فهرست معرفي نرم افزارهای سودمند و مرتبط
( عالوه بر نرم افزارهای اصلي )
ردیف

عنوان نرم افزار

تهيه كننده

آدرس

توضيحات

1

فارسي نمودن ويندوز XP

طراحان

موجود در بازار و سايت

 CDآموزشي و کتاب

2

کارور عمومي رايانه کار

طراحان

3

آموزش Excel

طراحان

4

نرم افزار طراحي مخصوص صنايع

طراحان

اينترنتي کشور
موجود در بازار و سايت

 CDآموزشي و کتاب

اينترنتي کشور

کارگاهي و فروشگاهي

موجود در بازار و سايت

 CDآموزشي و کتاب

اينترنتي کشور
موجود در بازار و سايت

چوب

کارگاهي و فروشگاهي

اينترنتي کشور

5

نرم افزار حسابداری جامع

طراحان

6

نرم افزار بهینه سازی

طراحان

موجود در بازار و سايت

کارگاهي و فروشگاهي

اينترنتي کشور
موجود در بازار و سايت
اينترنتي کشور

37

کارگاهي و فروشگاهي

