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معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شغل
دکوراتور چوبي

گروه شغلي
صنايع چوب

کد ملي آموزش شغل
2
نسخه

0 1 9 0 0 3 0 0 0
شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 2937/8/21 :

شناسه گروه

2

7 1 1 5

سطح

ISCO-00

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل722011231191111 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :صنایع چوب
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

محسن ضیایی

دکتری

مهندسی صنایع چوب

مدرس دانشگاه

 12سال

2

امین آرین

فوق لیسانس

مهندسی صنایع چوب

3

محمد رضا ذوالقدر

فوق لیسانس

مهندسی صنایع چوب

عضو هیات مدیره شرکت نئوپان
خلخال
مدیرعامل شرکت مهندسی چوبین
طرح توسکا

 11سال

 11سال

4

محمد کیانی

لیسانس

مهندسی صنایع چوب

مربی مرکز فنی حرفه ای اصفهان

 11سال

5

محمد رضا ترکمان

لیسانس

مهندسی صنایع چوب

مدیر تولید شرکت سیما چوب

 11سال

1

محمد گلچین

لیسانس

صنایع چوب

هنرآموز هنرستان

 20سال

7

محمد توبه خواه فرد

لیسانس

صنایع چوب

کارشناس

 40سال

0

محمد لطفی نیا

فوق لیسانس

برنامه ریزی درسی

کارشناس مسئول صنایع چوب

 24سال

9

رامک فرح آبادی

فوق لیسانس

صنایع چوب

وزارت آموزش و پرورش
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
صنایع چوب

 24سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي که در تاريخ  37/7/11با حضور اعضاي کارگروه برنامه ريزي درسي صنايع چوب برگزار گرديدد اسدتاندارد آمدوزش
شغل دکوراتور چوبي با کد  722011231191112بررسي و تحت عنوان شغل دکوراتور چوبي با کد  722011231191111مورد
تائید قرار گرفت .

کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور
دورنگار

55089508

تلفن

55089518

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اسوتاندارد ررهو اي نيو نتتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادنيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ر از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهمترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي ،مسو و ي هوا،
شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرها در مشاغلي اس ر باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت مينيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ر هرد در ميل آموزش ب صورت ت وريوك
با استتاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمينردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق ررهو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
رداقل توانمنديهاي آموزشي و رره اي ر از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك نونانون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از مالومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم هاي (رياضوي،
هي يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنو وژي و زبان هني باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .ماموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رهتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير هني و اخالق رره اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي اس ر در هر شغل بايد رعاي و عمل شود ر رمترين آسيب ب مييك زيس وارد نردد.
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نام استاندارد آموزش شغل:
دکوراتورچوبي
شرح استاندارد آموزش شغل:
دکوراتور چوبی شغلی است در رشته صنایع چوب که شامل شایستگی های انتخاب و آماده سازی مواد اولیه ،برآورد
هزینه های تولید ،نقشه کشی و طراحی دکور های چوبی ،فرز کاری چوب و صفحات چوبی با ماشین فرز میزی،
سوراخکاری چوب و صفحات چوبی با ماشین های اتوماتیک چند محوره ،ساخت اتصال دم چلچله با دستگاه ،لبه
چسبانی چوب و صفحات چوبی  ،ساخت و مونتاژ دکور چوبی ،نصب دکور چوبی ،زیر سازی سقف ،کف ،دیوار و لمبه
چوبی ،کنترل کیفیت دکور چوبی می باشد و با مشاغل درودگری،کابینت سازی چوبی و رنگ کاری در ارتباط است.
ويژگي هاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره متوسطه اول (پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسماني و رواني
مهارت هاي پیش نیاز  :درودگر با کد 701111231111112
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 001 :ساعت

د زمان آموزش نظري

 211 :ساعت

د زمان آموزش عملي

 001 :ساعت

د زمان کارورزي
د زمان پروژه

:
:

 ساعت -ساعت

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
 کتبي %10 : عملي %50: اخالق حرفه اي %21:صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

لیسانس صنایع چوب با  3سال سابقه کار
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٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
اين شغل طراحي  ،ساخت و مونتاژ انواع دکوراسیون چوبي و نصب آن در محل را شامل مي شود.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Wooden decorator

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
درودگريکابینت سازي چوبي-رنگ کاري چوب

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

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



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

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت کار

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

طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگيرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

نقشه کشی دکور های چوبی

25

15

90

2

انتخاب و آماده سازی مواد اولیه دکور سازی

0

12

20

3

برآورد هزینه های تولید دکور سازی

11

20

31

4

فرزکاری چوب و صفحات چوبی با ماشین فرز میزی

5

50

55

5

ساخت و بکار گیری اتصاالت در دکور چوبی

9

30

47

1

لبه چسبانی چوب و صفحات چوبی

5

40

45

7

ساخت و مونتاژ دکور چوبی

10

70

00

0

نصب دکور چوبی

0

12

70

9

ساخت و اجرای پوشش سقف،کف و دیوار چوبی

10

50

10

10

کنترل کیفیت دکور چوبی

4

12

11

11

بازاریابی اینترنتی

5

15

20

جمع ساعات

001 001 211
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نقشه کشی دکور های چوبی

نظری

عملی

جمع

10

50

31

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-کامپیوتر

-اصول اندازه برداری

پرینتر-خط پر سرعت ADSL

-روش ترسیم با دست آزاد (اسکیس)

 -نرم افزار اکسل

-اصول چیدمان

-وسایل کامل نقشه کشی

-پالن دکوراسیون

-نرم افزار Autocad

 -روش ترسیم سه نمای دکور چوبی

-نرم افزار Kitchen

 -روش ترسیم پرسپکتیو (ایزومتریک ،دیمتریک ،کااوالیر) باا

draw
-نوشت افزار

وسایل دستی نقشه کشی
 روش ترسیم استاندارد و عالیم اختصاری سازه های چوبی روش ترسیم نقشه های اجرایی روش ترسیم برش روش طراحی دکورهای چوبی-اصول کار با نرم افزار  Autocadیا Kitchen draw

 استاندارد اندازه تجهیزات سرویس های بهداشتی و حماممهارت :
اندازه برداری از محل نصب دکور چوبیترسیم با دست آزاد(اسکیس)ترسیم چیدمان دکور چوبی ترسیم پالن دکوراسیون -ترسیم سه نمای دکور چوبی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

نقشه کشی دکور های چوبی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
 ترسیم پرسپکتیو (ایزومتریک،دیمتریک ،کاوالیر) ترسیم استانداردها و عالیم اختصاری سازه های چوبیترسیم نقشه های اجرایی ترسیم برش طراحی یکی از انواع دکور چوبی (ویتارین ،ففساه چاوبی،لوستر چوبی ،شلف-طبقاه ،پارتیشان دکاوری ،کابینات کان
دکوری ،دکور چوبی سرویس بهداشتی  ،سقف چاوبی ،دیاوار
چوبی ،میز تلفن دکوری ،جای گلدانی دکوری ،ویترین چاوبی
مغازه ،ویترین و تزیینات اماکن عماومی و مراکاز هتلاداری و
جهانگردی ،انواع کابینت دکوری)
-نقشه کشی با نرم افزار  Autocadیا Kitchen draw

نگرش :
دفت الزم در ترسیمطراحی دکور چوبی براساس نیاز مشتریرعایت استانداردهای نقشه کشی()ISO- DINایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومی در نقشه کشی،طراحی و کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
-مدیریت انرژی
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

انتخاب و آماده سازی مواد اولیه دکور سازی

نظری

عملی

جمع

8

21

11

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-انواع جوب پهن برگ

-ساختمان چوب (عناصر تشکیل دهنده چوب ،خواص فیزیکی،

انواع چوب سوزنی برگ-تخته چند الیه

شیمیایی و مکانیکی)

-تخته فیبر(،S2S،S1S

-چااوب هااای صاانعتی پهاان باارگ و سااوزنی بارگ مناسااب

)HDF،MDF

دکورسازی

-تخته خرده چوب(بدون

-معایب چوب (گره مارده و گاره زناده،اختر گسایختگی و دل

روکش و با روکش)

گسیختگی ،ترک و شکاف طولی ،پیچیدگی ،دل فرمزی ،چوب

-روکش چوبی طبیعی

فشاری و کششی ،باختگی و پوسیدگی ،چین خوردگی و شاان
عسلی شدن)

روکش چوبی مصنوعیچوب دستک-متر نواری( 15-5متر)

-معایب صفحات چوبی (تاب خوردگی ،پیچیدگی ،گره  ،ترک،

 -پالت برای چیدن چوب در

طبله و بر آمدگی ،پوسیدگی ،نامنظمی در ضخامت)

انبار

-روش های خشک کردن چوب در هوای آزاد و کاوره چاوب

تکیه گاه فلزی برای چیدنصفحات چوبی در انبار

خشک کنی
صفحات چوبی مورد مصرف در دکاور ساازی (تختاه خاردهچوب،تخته چناد الیاه ،تختاه فیبار ،روکاش هاای طبیعای و
مصنوعی ،تخته المینه )LVL-و استانداردهای آن ها
روش های چیدن چوب و صفحات چوبی در انبارمهارت :
انتخاب و آماده سازی چوب سالم و بدون عیبانتخاب و آماده سازی صفحات چوبی سالم و بدون عیبدرجه بندی چوب مناسب دکور سازی8

وسایل ایمنی فردیهواکش سقفی-رطوبت سن الکترودی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

انتخاب و آماده سازی مواد اولیه دکور سازی

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 درجه بندی صفحات چوبی مناسب دکور سازیانبار چوب و صفحات چوبی در وضعیت استانداردخشک کردن چوب در هوای آزاد(آماده سازی چوب دساتک،چیدن چوب هاو خشک کردن)
کنترل رطوبت چوب با رطوبت سننگرش :
دفت در انتخاب چوب و صفحات چوبی مناسب دکور سازیرعایت فواصل زمانی در خشک کردن چوبرعایت استانداردهای درجه بندی چوب و صفحات چوبیایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیتهویه مناسب در انبار چوب با استفاده از هواکش های سقفیتوجهات زیست محیطی :
مدیریت انرژی-
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

برآورد هزینه های تولید دکور سازی

نظری

عملی

جمع

22

11

92

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-کامپیوتر

-فیمت،عرضه و تقاضای چوب و مصنوعات دکوری چوبی

-پرینتر

 -فهرست مواد ( اولیه و کمکی)

خط پر سرعت ADSL-نرم افزار اکسل

-هزینه های تولید  ،روش محاسبه و فرمول های آن

-فرم خام لیست مواد اولیه و

-روش تهیه جداول در نرم افزار اکسل

کمکی

مهارت :

-نوشت افزار

برآورد عرضه و تقاضای مصنوعات دکوری در بازار چوبتهیه فهرست مواد اولیه و موادکمکی برآورد و محاسبه هزینه های تولید تهیه فیمت فروش مصنوعات دکوری با استفاده از نرم افازاراکسل
نگرش :
دفت در برآورد فیمت،عرضه و تقاضای مصنوعات دکوریرعایت اخالق حرفه ای وحقوق مشتری در برآورد فیمت مصنوعات دکوریایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومی در استفاده از کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
-مدیریت انرژی

11

صندلی استاندارد
میز کامپیوتر استاندارد

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

فرزکاری چوب و صفحات چوبی با ماشین فرز میزی

نظری

عملی

جمع

0

01

00

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-ماشین فرز میزی و متعلقاات

-اصول شکل دادن و فرز کااری چاوب وصافحات چاوبی باا

آن (بدنه،توپی،تیغه،وسیله پیش
برنده فطعات،کلیاد خااموش و

ماشین فرز میزی و عملکرد اجزای ماشین

روشاان ماشااین،کانال خاارو

-ماشین فرز میزی و متعلقات آن (بدناه ،تاوپی ،تیغاه ،وسایله

پوشال،آچار باز وبسات تیغاه و

پیش برنده فطعات،کلید خاموش و روشن ماشین،کانال خارو

توپی،گونیا،حفاااا ایمنی،چااوب

پوشال ،آچار باز وبست تیغه و توپی ،گونیا ،حفاا ایمنی ،چاوب

پیش برنده فطعه)

پیش برنده فطعه)

انواع چوب سوزنی برگ-انواع چوب پهن برگ

-جیک و فیکسچر در عملیات فرز با ماشین فرز میزی

-تخته چند الیه

-انواع فرم تیغه های فرز

-تخته فیبر(،S2S،S1S

-روش سرویس اولیه ماشین فرز میزی

)HDF،MDF

مهارت :

تخته خرده چوب(بدونروکش و با روکش)

-انتخاب تیغه فرز بر اساس نقشه کار

-نقشه کار

-ست آپ و آماده سازی دستگاه

-گریس

-بستن تیغه بر روی توپی و نصب توپی بر روی ماشین

-روغن

-تنظیم گونیا

-گریس پمپ

-کنترل صحت نصب تیغه و توپی و عملکرد ماشین

روغن دان-وسایل اندازه گیری

-ساخت جیک و فیکسچر حفاظتی و کارهای سری

-نمونه جیک و فیکسچر

-راه اندازی ماشین و انتخاب دور ماشین

فرزکاری

فرزکاری بر اساس نقشه کار -رعایت اصول ایمنی در فرزکاری

11

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش
نظری

فرز کاری چوب و صفحات چوبی با ماشین فرز میزی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
سرویس اولیاه ماشاین فارز میزی(روغنکاری،گریساکاری وتعویض تسمه های فرسوده ماشین)
نگرش :
دفت در انتخاب تیغه مناسب فرزصرفه جویی در مصرف مواد اولیهنظم و انضباط در کارگاهایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیاستفاده از پیش برنده دستی و برفی در فرزکاری چوبتوجهات زیست محیطی :
 خرو پوشال و ذرات چوب از محیط کارگاه با استفاده از مکنده سیار و مرکزی -جلوگیری از ریختن گریس و روغن در کارگاه
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ساخت و بکارگیری اتصاالت در دکور چوبی

نظری

عملی

جمع

3

98

07

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-انواع چوب سوزنی برگ

-اصااول سااوراخکاری چااوب بااا ماشااین هااای سااوراخ زن

انواع چوب پهن برگ-تخته چند الیه

اتوماتیک

-تخته فیبر(،S2S،S1S

-اجزای ماشین سوراخ زن اتوماتیک (بدنه،محور هاای متاه،

)HDF،MDF

کلید خاموش و روشن ماشین،محور تعیین عمق کاار ،گونیاا،

-تخته خرده چوب(بدون

فیکس کننده فطعه کار)

روکش و با روکش)

-روش سرویس اولیه ماشین سوراخ زن اتوماتیک

ماشین سوراخ زن اتوماتیک-آچار باز و بست مته

-روش سوراخکاری فطعات دکوری

--نقشه کار

-انواع اتصال الیت

-گریس

-روش نصب و جاسازی اتصاالت الیت

-روغن

-دستگاه دم چلچله و کاربرد آن در فاب سازی دکوری

-گریس پمپ

اجزای دستگاه دم چلچله زن(بدنه،اهرم دستی ،الکتروموتور،تیغه ،اهرم کنترل عمق ساوراخ ،گونیاا یاا فاک نگهدارناده،

روغن دانوسایل اندازه گیری --دستگاه دم چلچله

سیستم نگهدارنده فطعه کار،کلید خاموش و روشن)

زن(بدنه،اهرم

-روش ساخت اتصال دم چلچله با دستگاه

دستی،الکتروموتور،تیغه،اهرم

-روش فابسازی دکوری با دستگاه دم چلچله زن

کنترل عمق سوراخ ،گونیا یا
فک نگهدارنده،سیستم

 -انواع فلیف پالستیکی دم چلچله

نگهدارنده فطعه کار

-کاربرد اتصاالت چوبی در دکور

-میز کار

مهارت :

-انواع اتصال الیت و پین

انتخاب مته بر اساس نقشه کارنصب فطعه بر روی ماشینتنظیم عمق کار13

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

ساخت و بکارگیری اتصاالت در دکور چوبی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
فیکس کردن فطعه بر روی ماشین سوراخ زن اتوماتیکسوراخکاری فطعات دکوری رعایت اصول ایمنی در سوراخکاریسرویس اولیه ماشاین (ساوراخ زن اتوماتیاک  ،روغنکااری،گریسکاری و تعویض تسمه های فرسوده ماشین)
انتخاب مته مناسب جهت سوراخ کاری اتصال الیت انتخاب تیغه بر اساس اتصال فلیف پالستیکی بستن و فیکس کردن فطعه کار به دستگاه راه اندازی دستگاه و زدن اتصال دم چلچله رعایت ایمنی در ضمن کار کنتاارل انااواع اتصاااالت ( طااولی  ،عرضاای  ،گوشااه ای )صفحات
 مونتاژ و چسب کاری اتصال فاب با فلیف پالستیکی ساارویس اولیااه دسااتگاه دم چلچلااه زن و ساااخت اتصااالمربوطه
آماده سازی فطعه کار برای نصب اتصال الیتسوراخکاری جای نصب اتصال الیتنصب و جاسازی اتصاالت الیت-مونتاژ و کنترل کیفیت اتصاالت دکور ساخته شده
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

ساخت و بکار گیری اتصاالت در دکور چوبی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
دفت در انتخاب مته مناسبصرفه جویی در مصرف مواد اولیهنظم وانضباط در کارگاهایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیرعایت ایمنی در ضمن سوراخکاریتوجهات زیست محیطی :
 خرو پوشال و ذرات چوب از محیط کارگاه با استفاده از مکنده سیار و مرکزی-جلو گیری از ریختن گریس و روغن در کارگاه
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

لبه چسبانی چوب و صفحات چوبی
نظری

عملی

جمع

0

01

00

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-دستگاه لبه چسبان دستی

-انواع لبه چسبانی صفحات چوبی وکاربرد آن

اتوی معمولی -دستگاه لبه چسبان نیمه

انواع نوارهای لبه چسبانی(چوبی)ABS،PVC ،-روش هااای لبااه چسبانی(دسااتی ،نیمااه اتوماتیااک ،تمااام

اتوماتیک
-نوار لبه چسبان PVC,

اتوماتیک)

ABS

-دستگاه لبه چسبان دستی و اجزای آن(بدنه ،نوار گیر ،گونیا،

-چسب

غلطک،مخزن چسب)

-صفحات چوبی

-اتوی معمولی و کاربرد آن در لبه چسبانی دستی

-کاتر برش نوار لبه

دستگاه لبه چسبان نیمه اتوماتیک(بدنه،نوار گیر،صفحه،کلیدخاموش و روشن،مخزن چسب ،هیتر،غلتک هدایت کار)
مهارت :
انتخاب وآماده کردن نوار لبه چسبانیآماده کردن صفحه چوبی و اتولبه چسبانی دستی با اتو لبه چسبانی دستی با دستگاه لبه چسبان دستیتنظیم دستگاه لبه چسبان نیمه اتوماتیکفرار دادن صفحه بر روری دستگاهآماده کردن چسب لبه چسبانی با دستگاه لبه چسبان نیمه اتوماتیکبرش اضافات نوار لبه چسبان با تیغه لبه بر-کنترل صحت لبه چسبانی
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

لبه چسبانی چوب و صفحات چوبی
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
دفت در انتخاب نوار لبه چسبانیبرش صحیح اضافات نوارلبه چسبانایمنی و بهداشت :
 استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیرعایت ایمنی در لبه چسبانی و برش اضافات نوارتوجهات زیست محیطی :
خرو گاز های حاصل از چسب از محیط کارگاه با استفاده از هواکش های سقفی-
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ساخت و مونتاژ دکور چوبی
نظری

عملی

جمع

21

78

88

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-انواع چوب پهن برگ

 -طرح و نقشه دکور چوبی

انواع چوب سوزنی برگ-تخته چند الیه

-ابزار درودگری

-تخته فیبر(،S2S،S1S

-ماشین های عمومی درودگری

)HDF،MDF

-روش ساخت و مونتاژ انواع دکور چوبی

-تخته خرده چوب(بدون

مهارت :

روکش و با روکش)
-روکش چوبی طبیعی

-نقشه کشی و طراحی دکور چوبی

-روکش چوبی مصنوعی

-کاربری ابزار درودگری

-ابزار درودگری

-کاربری ماشین های عمومی درودگری

-ماشین های عمومی

-رعایت نکات ایمنی در حاین کاار باا ابازار و ماشاین هاای

درودگری
-ابزار اندازه گیری ( مته ،

عمومی درودگری

کولیس)

-ساخت و مونتاژ بدنه

 CD-فیلم اولیه دکور چوبی

-ساخت و مونتاژ درب

 CD-فیلم ماشین های

 -ساخت و مونتاژ طبقه

عمومی صنایع چوب

 ساخت و مونتاژ جعبه ساخت و مونتاژ پایه ساخت و مونتاژ پاسنگساخت و مونتاژ دکور چوبی-کنترل کیفیت و ابعاد دکور چوبی
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ساخت و مونتاژ دکور چوبی
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
دفت در اندازه گیری و اندازه گذاریصرفه جویی در مصرف مواد اولیه و کمکیایمنی و بهداشت :
رعایت اخالق حرفه ای استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیرعایت ایمنی در حین کارتوجهات زیست محیطی :
 خرو پوشال و ذرات چوب از محیط کارگاه با استفاده از مکنده سیار و مرکزی-
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نصب دکور چوبی

نظری

عملی

جمع

8

51

71

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-متر نواری

-روش نصب انواع دکور چوبی ایستاده و هوایی

خط کش(ستاره)-ترازمعمولی

 -ابعاد دکور چوبی

-تراز لیزری

 -اصول تراز کردن دکور نصب شده

-شافول

مهارت :

-دریل شارژی

-زیر سازی برای نصب (سقف یا دیوار در صورت نیاز )

دستگاه اره گرد دستی برفی -دستگاه فرز دستی برفی

-تراز کردن زیر کار فبل از نصب

 -دستگاه اره عمود بر دستی

-بکارگیری ابزار نصاب(دریل شاارژی،تراز،لیزری و معماولی ،

برفی

شافول)

-مته

-نصب دکور دیواری

سرمته پیچ گوشتی برفی-دکور چوبی

-نصب دکور زمینی

-فطعات دکور چوبی

-انجام عملیات درودگری فبل و بعد از نصب

-یراق بند و بست دکور جهت

نگرش :

نصب

دفت در انتخاب محل نصب دکور رعایت اخالق حرفه ای دفت در انتخاب ابزار ،مواد اولیه و موادکمکیصرفه جویی در مصرف مواد اولیه ومواد کمکیایمنی و بهداشت :
 استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیرعایت نکات ایمنی در کار در ارتفاعتوجهات زیست محیطی :
 خرو پوشال و ذرات چوب از محیط کارگاه با استفاده از مکنده سیار و مرکزی-
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ساخت و اجرای پوشش سقف،کف و دیوار چوبی

نظری

عملی

جمع

21

08

58

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 -انواع چوب سوزنی برگ و

-انواع مواد اولیه سقف  ،دیوار و لمبه چوبی و آکوستیک

پهن برگ،تخته چند الیه،
تخته خرده چوب)

-انواع ابزار لمبه کوبی و نصب اکوستیک و یراق مربوطه

-انواع لمبه چوبی

-روش های زیر سازی سقف و کف و دیوار

-انواع مواد غیر چوبی پوشش

-روش های تراز کردن (شافول کاری)

سقف

-روش های سقف کوبی ،دیوار کوبی و لمبه کوبی

شافول
-تراز معمولی

مهارت :

-تراز لیزری

-انتخاب انواع چوب و صفحات زیرسازی(انواع چاوب ساوزنی

-دریل شارژی

برگ و پهن برگ،تخته چند الیه ،تخته خرده چوب)

-متر نواری

-انتخاب مواد غیر چوبی برای پوشش سقف

-گونیای مرکب

انتخاب چوب و صافحات دیاوار کاوب و لمباه(انواع چاوبسوزنی برگ و پهن برگ،تخته چند الیه ،تخته خرده چوب)

نردبانوسایل حفاظت و ایمنی فردی
-آکوستیک

 -انتخااااب و آمااااده ساااازی تیااار هاااای کاااف و ساااقف

-عایق سقف،کف و دیوار

(جویست)JOIST-

-کاغذ سنباده

تراز کردن و شافول کاری کف و سقفبکارگیری ابزارهای دستی و دستی برفی ساخت سقف و دیوارچوبی
اجرای نصب تیر های کف و سقف (جویست)JOIST--کنترل ابعاد و تراز بودن کار تیر های کف و سقف
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ساخت و اجرای پوشش سقف،کف و دیوار چوبی

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
انتخاب و آماده سازی دیوار کوب و لمبه چوبیتراز کردن و شافول کاری دیوارنصب دیوار کوب و لمبه کوبیکنترل ابعاد وتراز بودن دیوار و لمبهساخت و اجرای کف سالن آمفی تاترساخت و اجرای سقف چوبی سالننصب آکوستیکعایق کاری اولیه سقف ،کف و دیوارپرداخت کارینگرش :
رعایت اخالق حرفه ایدفت در انتخاب مواد اولیه و زیر سازیصرفه جویی در مصرف مواد اولیهایمنی و بهداشت :
 استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیرعایت نکات ایمنی در کار در ارتفاعتوجهات زیست محیطی :
خرو پوشال و ذرات چوب از محیط کارگاه با استفاده از مکنده سیار و مرکزی-
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کنترل کیفیت دکور چوبی

نظری

عملی

جمع

0

21

25

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-نوشت افزار

-روش های آماری کنترل و کیفیت

فرم های کنترل کیفیت-کامپیوتر

 -روش های نمونه گیری

-پرینتر

 -روش های کنترل کیفیت مواد اولیه

-ابزارهای اندازه گیری

روش های کنترل کیفیت فرآیند های کاریمهارت :
 کنترل کیفیت مواد اولیه(تیر های چوبی ولمبه های چوبی کنترل کیفیت زیر سازی سقف و کفتکمیل فرم های آماری کنترل کیفیتثبت گزارشات آماری کنترل کیفیت در نرم افزارنگرش :
دفت در ثبت گزارشات کنترل کیفیتایمنی و بهداشت :
 استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیتوجهات زیست محیطی :
 -خرو پوشال و ذرات چوب از محیط کارگاه با استفاده از مکنده سیار و مرکزی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بازاریابی اینترنتی

نظری

عملی

جمع

0

20

11

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-رایانه و متعلقات آن

 -رایانه

-اینترنت پر سرعت

 صنعت افزارهای رایانه ای اینترنت و کارایی های آن سایت های اینترنتی بازاریابی سایت های جستجوگرمهارت :
 بکارگیری سایت های جستجوگر تحویل اطالعات مورد نیاز به مشتری به منظور بازاریاابی ازطریق رایانه
رعایت فوانین و مقررات استفاده از رایانه در امر بازاریابینگرش :
رعایت اخالق حرفه ایرعایت فوانین و مقررات بازاریابی اینترنتی رای در کشورایمنی و بهداشت :
استفاده از فایروال و ویروس اسکن در رایانهتوجهات زیست محیطی :
-
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برگه استانداردابزار
ردیف

نام ابزار

مشخصات فنی

تعداد یا مقدار

1

ففسه دیواری جای ابزار

فلزی یا چوبی

 15عدد

2

متر نواری فلزی

 2تا  5متری

 15عدد

3

زاویه یاب انیورسال

ساعتی

 2عدد

4

کولیس ساده میلیمتری

به طول  20سانتیمتر با دفت یک بیستم میلیمتر

 15عدد

5

کولیس ساعتدار

به طول  20سانتیمتر با دفت یک بیستم میلیمتر

 2عدد

1

میکرومتر ساده میلیمتری

به اندازه 0-25

 3عدد

7

میکرومتر ساعتدار

به اندازه 0-25

 2عدد

0

گردسن ساعت دار

با پایه مربوطه

 2عدد

9

مو سن ساعتدار

با دفت یک دهم میلیمتر

 2عدد

10

پرگار خطکشی (ساده)

فلزی سوزنی به طول تا  20سانتیمتر

 15عدد

11

پرگار فطرسن داخلی (اندازهگیر)

برای فطر تا  300میلیمتر (پرگار ک )

 15عدد

12

پرگار فطرسن داخلی (اندازهگیر)

برای فطر تا  300میلیمتر (پرگار پاشنه)

 15عدد

13

شابلون کنترل زوایای مته

مجهز به نقاله فابل تنظیم از  30تا  110درجه

 2عدد

14

کالیپر

برای اندازهگیری فطر تا  100سانتیمتر

 2عدد

15

اره دستی کالنی

با عرض تیغه  3تا  4/5سانتیمتر اندازه درشت

 10عدد

11

اره چکی

دندانه درشت با عرض  15تا  25میلیمتر

 10عدد

17

اره دستی نوکی میله و تیغهای

با تیغه ثابت و متحرک

 15عدد

10

اره دستی گرات

با تیغه ثابت و متحرک

 15عدد

19

اره دستی دم روباه

با دندانه مثلث متساویالسافین

 15عدد

20

اره دستی فطع کن

با دندانه تیز کشیده

 15عدد

21

اره فارسی بر

پایهدار مدر رومیزی

 2عدد

22

کمان اره مویی

با تیغه مفتولی و ساده

 10عدد

23

سوهان سه پهلو

مخصوص تیز کردن دندانه اره

 15عدد

24

سوهان کاردی

مخصوص تیز کردن دندانه اره

 15عدد

25

چوبساء نیم گرد

درشت (ریز) به طول  10تا  15اینچ

 15عدد

21

چوبساء نیم گرد

نرم به طول  10تا  15اینچ

 15عدد

27

سوهان تخت

زبر به طول  10تا  15اینچ نمره آ 1

 15عدد

20

سوهان تخت

متوسط به طول  10تا  15اینچ نمره آ 2

 15عدد

29

سوهان نیمگرد

خشن به طول  10تا  15اینچ نمره آ 1

 15عدد

30

سوهان نیمگرد

متوسط به طول  10تا  15اینچ نمره آ 1

 15عدد

31

سوهان نیمگرد

ظریف به طول  4تا  0اینچ نمره آ 1

 15عدد
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برگه استانداردابزار
ردیف

نام ابزار

مشخصات فنی

تعداد یا مقدار

32

سوهان گرد

به طول  10تا  15اینچ با نمره آ 1

 15عدد

33

سوهان گرد

به طول  1تا  0اینچ با نمره آ 2

 15عدد

34

سوهان سه گوش

به طول  10اینچ با نمره آ 1

 15عدد

35

سوهان سه گوش

به طول  10اینچ با نمره آ 2

 15عدد

31

سوهان چهارگوش

به طول  0تا  10اینچ با نمره آ 1

 15عدد

37

سوهان سوئی (دم موشی)

در سری  12عدد به طول  100تا  140میلیمتری

 4سری

30

آهن چپ و راست کن

مخصوص دندانههای اره

 2عدد

39

انبر یا گاز چپ و راست کن

مخصوص دندانههای اره

 2عدد

40

دستگاه تنگ اره

مخصوص تیز کردن تیغه اره

 2عدد

41

مصقل پلیسه بردار

به طول  0تا  15اینچ

 15عدد

42

فازمتر

پیچ گوشتی بزرگ و کوچک

 5عدد

43

رنده افزار

دستی آهنی با سری تیغ

 15عدد

44

رنده سر چوب

دستی آهنی

 15عدد

45

رنده دوراهه

ضامندار آهنی

 15عدد

41

رنده بال کبوتری

آهنی دستی

 15عدد

47

رنده گرات

آهنی دستی و چوبی

 15عدد

40

رنده کاس و سینه (رنده کشتی)

آهنی فابل تنظیم

 10عدد

49

رنده دو تیغه

آهنی دستی

 5عدد

50

رنده دو راهه کف رند

با تیغ پیش رو چوبی یا آهنی

 10عدد

51

رنده خشی

آهنی

 10عدد

52

رنده یک تیغ

آهنی

 15عدد

53

رنده فاچی

آهنی یا چوبی

 15عدد

54

رنده بلند

آهنی یا چوبی

 15عدد

55

رنده پرداخت

آهنی یا چوبی

 15عدد

51

تنگ فارسی رند

چوبی

 2دستگاه

57

سنگ نفت

دورو به ابعاد  150*50*25میلیمتر

 10عدد

50

اسکنه سری کامل  10عددی

به عرض  4تا  10میلیمتر

 15سری

59

مغار (سری شش عددی) کوتاه

با فرمهای مختلف برای منبتکاری  4تا  10میلیمتری

 15سری

10

مغار تخت پخ دار (سری شش عددی)

دسته پالستیکی یا چوبی به عرض  10تا  20میلیمتر

 15سری

26

برگه استانداردابزار
ردیف

نام ابزار

مشخصات فنی

تعداد یا مقدار

11

مغار تخت پخ دار (سری شش عددی)

دسته پالستیکی یا چوبی به عرض  4تا  9میلیمتر

 15سری

12

مغار تخت بدون پخ (سری شش عددی)

دسته پالستیکی یا چوبی به عرض  10تا  20میلیمتر

 15سری

13

مغار شفره

 4تا  30میلیمتر

 15سری

14

تخماق چوبی (گوشتکوبی)

به فطر  10تا  120میلیمتر

 15سری

15

گیره (پیچ دستی) ساده

طول سیم  300تا  450میلیمتر

 25عدد

11

گیره (پیچ دستی) ساده

طول سیم  450تا  100میلیمتر

 20عدد

17

گیره (پیچ دستی) ساده

طول سیم  100تا  000میلیمتر

 15عدد

10

گیره (پیچ دستی) ساده

طول سیم  000تا  1200میلیمتر

 15عدد

19

گیره (پیچ دستی) اهرمی

طول سیم  100تا  500میلیمتر

 5عدد

70

گیره (پیچ دستی) گوشه کار

برای چوب تا عرض  100میلیمتر

 10عدد

71

گیره (پیچ دستی)  Gشکل

با عرض دهانه  25تا  25سانتیمتر

 10عدد

72

گیره (پیچ دستی) کمکی گیره اصلی

تکی و دوبل

 10عدد

73

تنگ کوچک (سری شش عددی)

با عرض  440تا  1370میلیمتر

 4عدد

74

تنگ بزرگ (سری شش عددی)

با عرض  1070تا  2135میلیمتر

 4عدد

75

چکش فوالدی دسته چوبی

به وزن  250گرم

 15عدد

71

چکش فوالدی دسته چوبی

به وزن  500گرم

 15عدد

77

چکش فوالدی دسته چوبی

به وزن  100گرم

 15عدد

70

چکش چوبی

سنگین مخصوص کارهای چوبی

 15عدد

79

مغار بدون پخ (سری شش عددی)

دسته پالستیکی یا چوبی به عرض  4تا  9میلیمتر

 15سری

گیره مخصوص طبق استاندارد  RECORDیا مشابه

 15دستگاه

01

گیره موازی فوالدی

فوالدی گردان با عرض فک  150میلیمتر

 15دستگاه

02

سه پایه دستگاه

چوبی با تکیه گاه متحرک

 15دستگاه

03

گاز انبر

کوچک میخ کش

 15عدد

04

گاز انبر

متوسط میخ کش

 15عدد

05

آچار پیچ گوشتی (دو سو) کوچک

با عرض لبه  3تا  4میلیمتر

 15عدد

01

آچار پیچ گوشتی (دو سو) متوسط

با عرض لبه  5تا  1میلیمتر

 15عدد

07

آچار پیچ گوشتی (دو سو) بزرگ

با عرض لبه  0تا  10میلیمتر

 15عدد

00

آچار پیچ گوشتی (چهارسو)

کوچک ،متوسط  ،بزرگ

جمعاً  15عدد

00

گیره فوالدی رکورد مخصوص میز کار
چوبی
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برگه استانداردابزار
ردیف

نام ابزار

مشخصات فنی

تعداد یا مقدار

09

روغن دان

 0/5لیتری

 2عدد

90

گیره (پیچ دستی) ساده

طول میله تا  300میلیمتر

 25عدد

91

چکش چوبی و پالستیکی و کائوچویی

سنگین مخصوص کارهای چوب

 15عدد

92

چکش فوالدی میخ کش

به وزن  250گرم

 15عدد

93

اره عمود بر (اره چکشی) برفی

چهارسرعته برای برش چوب تا  10میلیمتر (ضخامت)

 10عدد

94

اره عمود بر (اره چکشی) فارنی

یک یا چند سرعته برای برش تا  10میلیمتر (ضخامت)

 5عدد

95

اره افقی بر (اره چکشی) برفی

یک یا چند سرعته برای برش تا  200میلیمتر
(ضخامت)

 5عدد

91

اره موتوری (برفی)

طول تیغه  35تا  50سانتیمتر  ،فدرت تا  2000وات

 1عدد

97

اره موتوری (بنزینی)

طول تیغه  40تا  70سانتیمتر

 1عدد

اره مجموعهای یا اره گرد خازنی یا

فطر تیغه تا  150میلیمتر ظرفیت برش تا  50میلیمتر با

AKKU

دستگاه شارژ

99

اره عمودبر چکشی یا خازنی AKKU

برای برش مواد نرم تا  300میلیمتر با دستگاه شارژ

 1عدد

100

عینک حفاظتی یا شیشه سفید

با حفاا بغل شیشه با اندازه  41 * 39میلیمتر

 15عدد

101

گوشی حفاظتی

مخصوص جلوگیری از صدای غیرنرمال

 20عدد

102

فرفره سنگ صاف کن (سنگ تیزکن)

فطر فرفره  35و طول دسته  205میلیمتر

 2عدد

103

اره موتوری (بنزینی)

طول تیغه  35تا  50سانتیمتر ،فدرت تا  2000وات

 1دستگاه

104

فیچی تیغه گردانیورسال(خازنی )AKKU

برای برش مواد تا فطر  12میلیمتر با دستگاه شارژ

 1عدد

105

اره عمود بر چکشی پنوماتیک

برای برش چوب تا  10میلیمتر ضخامت

 5عدد

101

فرز کله زنی (اورفرز دستی نجاری)

برفی با میله خرطومی با دور تا  25000دور در دفیقه

 5عدد

107

سری تیغه فرز کله زنی (جعبه ابزار)

تا  24تیغه نرم در جعبه (میلهای و تیغهای)

 3سری

100

تیغه اره مجموعهای با دندانه الماسه

در چهار نوع دندانه به فطر  10تا  20میلیمتر

 0عدد

109

تیغه اره مجموعهای با دندانه الماسه

ساده به فطر  22تا  35سانتیمتر

 0عدد

110

دریل دستی برفی

با فطر مته گیر تا  14میلیمتر

 4عدد

111

دریل دستی بادی (پنوماتیک)

فلمی با فطر متهگیر تا  10میلیمتر

 4عدد

112

دریل خازنی AKKU

هفت تیری با فطر متهگیر تا  1میلیمتر

 2عدد

113

دریل پیچ گوشتی بادی (پنوماتیک)

با سری آچار مربوطه

 3عدد

114

دریل پیچ گوشتی برفی

با سری آچار مربوطه

 3عدد

90
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 1عدد

برگه استانداردابزار
ردیف

نام ابزار

مشخصات فنی

تعداد یا مقدار

115

دستگاه سنباده لرزشی دستی

برفی با حرکت  12000تا  24000دور در دفیقه

 1عدد

111

دستگاه سنباده لرزشی دستی

بادی (پنوماتیک)

 2عدد

117

دستگاه سنباده لرزشی خازنی AKKU

با حرکت  1000تا  2000بار در دفیقه

 2عدد

110

دستگاه سنباده نواری دستی

برفی با عرض  50تا  150میلیمتر

 3عدد

119

دستگاه سنباده نواری دستی خازنی AKKU

با عرض تا  100میلیمتر و حرکت تا  000دور در دفیقه

 2عدد

120

دستگاه سنباده دیسکی (بشقابی)

با فطر دیسک تا  230میلیمتر

 3عدد

121

رنده برفی دستی

با عرض  10تا  90میلیمتر

 10عدد

122

دستگاه مغار برفی دستی ضربهای

با سری تیغههای مغار

 3عدد

123

دریل دستی ساده

میلهای مارپیچ برای کارهای ظریف

 1عدد

124

دریل دستی گیربکس

دو سرعته

 0عدد

125

دریل دستی شترگلو

با سری سر آچار

 0عدد

121

اطوی معمولی

 220ولت

 2عدد

127

سر مته خزینه

کوچک و بزرگ

 0عدد

120

سر مته مارپیچ

مدل داگالس

 12عدد

129

سر مته مارپیچ

مدل ایروین

 12عدد

130

سر مته مارپیچ

مدل کوکس

 12عدد

131

سر مته برگی متغیر (مدر )

برفطر سوراخ  10تا  00میلیمتر

 10عدد

132

مته مرکزی برگی (سری کامل)

برای فطر سوراخ  10تا  50میلیمتر

 10عدد

133

دریل دستی خودکار (آچار خودکار)

میلهای با سر آچار مربوطه

 1عدد

134

آهن ربا

دستی

 3عدد

135

چراغ کورهای

با حجم مخزن یک لیتری

 2عدد

131

تیغه فرز انگشتی

به فطر شافت  1میلیمتر

 10عدد

137

تیغه اره مجموعهای مرکب

با دندانه ویدیا

 1عدد

130

تیغه اره مجموعهای کونیک

به فطر  250تا  430میلیمتر

 1عدد

139

توپی فرز مدر

با تیغه اره مجموعهای

 5عدد

140

تیغه اره مجموعهای لنگ

با دندانه ویدیا و واشر مربوطه به فطر  255میلیمتر

 5عدد

141

تیغه فرز شانهای

به ابعاد 200*11*30میلیمتر

 5عدد

29

برگه استانداردابزار
ردیف

نام ابزار

مشخصات فنی

تعداد یا مقدار

142

تیغه فرز شانهای

به ابعاد  120*50*30میلیمتر

 5عدد

143

تیغه فرز شانهای

به ابعاد  110*20/5*30میلیمتر

 5عدد

144

تیغه فرز ویدیا

به ابعاد  150*5*30میلیمتر

 5عدد

145

تیغه فرز ویدیا

به ابعاد  120*40*30میلیمتر

 5عدد

141

تیغه فرز ویدیا

به ابعاد  150*50*30میلیمتر

 5عدد

147

تیغه فرز ویدیا

به ابعاد  122*14*30میلیمتر

 5عدد

140

تیغه فرز ویدیا

به ابعاد  120*10*30میلیمتر

 5عدد

149

سنبه نشان

فوالدی به فطر  12میلیمتر و طول  120میلیمتر

 10عدد

150

دورسن

با صفحه ساعتی

 2عدد

151

شابلون فطر سن

فلزی با تلرانس برای فطر داخلی سوراخ

 2عدد

152

چافوی انیورسال

برای برش روکش طبیعی و مصنوعی

 10عدد

153

شابلون کنترل زوایای مته

مجهز به نقاله فابل تنظیم از  30تا  110درجه

 2عدد

154

مولتیمتر )(Avo meter

برای اندازهگیری شدت جریان مقاومت و ولتاز مدار الکتریکی

 2عدد

155

آچار آلن (مغزی شش گوش) با آچارخور

10 – 0 – 1 – 5 -4 – 3 – 2/5 – 2

 2سری

151

آچار تخت (دوسر)

از  1تا  32میلیمتر

 2سری

157

آچار فرانسه

بزرگ به طول  20تا  30سانتیمتر

 2عدد

150

آچار فرانسه

کوچک به طول  10تا  10سانتیمتر

 2عدد

159

انبردست معمولی

دسته عایق به طول  50تا  100میلیمتر

 2عدد

110

انبر ففلی

با طول  250میلیمتر و دهانه تا  50میلیمتر

 2عدد

111

انبردست دم باریک

به طول  150میلیمتر

 2عدد

112

آچار شالفی

به طول  14اینچ

 2عدد

113

آچار لولهگیر

برای لولههای تا  2اینچ

 2عدد

114

آچار رینگی

از  1تا  32میلیمتر

 1سری

115

آچار بکس

یک جعبه کامل از  1تا  32میلیمتر

 1سری

111

برس سیمی

با عرض  40و طول فعال  130میلیمتر

 3عدد

117

سوهان پاک کن

طول فرچه  115و عرض  40میلیمتر

 2عدد

توجه :
 -ابزار به ازاء يك نفر و يك کارگاه به ظرفیت  20نفر محاسبه شود .
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برگه استاندارد تجهیزات
ردیف

نام تجهیزات

مشخصات فنی

تعداد یا مقدار

1

ماشین مته ستونی

برای فطر متهکاری تا  20میلیمتر

 1دستگاه

2

ماشین مته ستونی رومیزی

برای فطر متهکاری تا  20میلیمتر

 1دستگاه

3

ماشین مته ستونی رومیزی

برای فطر متهکاری تا  13میلیمتر

 1دستگاه

4

ماشین مته ستونی رومیزی

برای فطر متهکاری تا  19میلیمتر

 1دستگاه

5

ماشین خراطی

با طول کارگیر  000تا  1350میلیمتر

 3دستگاه

1

ماشین تهیه و فطع کن دوبل

برای فطر دوبلهای  15 -12 – 10 – 0 – 1میلیمتر

 1دستگاه

7

ماشین گره زنی

فدرت  1تا  3کیلووات ،تعداد دور در دفیقه  2000تا  3500دور

 1دستگاه

0

ماشین پرس هیدرولیک گرم

با سیستم گرمکننده المانی یا روغنی با ابعاد صفحه
 90 * 100تا  250 * 130سانتیمتر

 1دستگاه

9

ماشین پرس مونتاژ پنوماتیک

با سیستم محوری برای مونتاژ

 1دستگاه

10

ماشین اره کشوئی (دیوالت)

مجهز به اره گرد با دندانه ویدیا فابل برش در زوایای مختلف

 1دستگاه

11

ماشین اره مجموعهای

با تعداد دور  3000تا  1000دور در دفیقه با حرکت زاویهای

 1دستگاه

12

ماشین کف رند

به عرض  30تا  40سانتیمتر

 1دستگاه

13

ماشین کف رند

به عرض  10سانتیمتر

 1دستگاه

14

ماشین گندگی

به عرض  30تا  40سانتیمتر

 1دستگاه

15

ماشین گندگی

به عرض  10سانتیمتر

 1دستگاه

11

ماشین فرز میزی

با صفحه  50 * 50سانتیمتر

 1دستگاه

17

ماشین فرز میزی

با صفحه  110 *71سانتیمتر

 1دستگاه

10

ماشین فرز اور فرز

با ابعاد میز  500*500تا  750* 750میلیمتر و تعداد
دور  0000تا  10000دور در دفیقه

 1دستگاه

19

مته کم کن افقی

با ابعاد میز تا  500 * 500میلیمتر

 1دستگاه

20

فرز زنجیری (کم کن)

با فدرت موتور  1/5تا  3کیلووات

 1دستگاه

21

گیره ماشین مته

برای ماشین مته پایه دار و ستونی

 2عدد

22

کپسول آتشنشانی

مخصوص حریق ناشی از چوب و مواد شیمیایی

 3عدد

23

هواکش یک فاز و سه فاز

با فدرت مکش کافی

 4عدد

24

دستگاه چندکاره

25

دستگاه مخلوط کن چسب

فدرت کلی  2تا  7اسب و سرعت  3000تا  1000دور
در دفیقه
فدرت موتور  1/5اسب ،ظرفیت  100لیتر
31

 1دستگاه
 1دستگاه

برگه استاندارد تجهیزات
ردیف

نام تجهیزات

مشخصات فنی

تعداد یا مقدار

21

ماشین اره نواری

فطر فلکه  40سانتیمتر

 1دستگاه

27

ماشین اره نواری

فطر فلکه  10سانتیمتر

 1دستگاه

20

ماشین اره نواری

فطر فلکه  00سانتیمتر

 1دستگاه

29

دستگاه تیغ تیزکن رنده

رومیزی برای تیغههای به طول تا  100میلیمتر

 1دستگاه

30

ماشین مکنده سیار

کیسهدار با لوله خرطومی با حجم مکش 1000

 3دستگاه

31

ماشین سنباده نواری

32

ماشین سنباده عمودی

33

ماشین سنباده دیسکی

34

ماشین سنباده غلطکی

35

ماشین سنگ سنباده رومیزی

31

دستگاه ویدئو

37

تلویزیون رنگی

30

دستگاه اپک

39

دستگاه اسالید

فدرت موتور  2تا  1/5اسب ،دور تسمه  1000تا
 3000دور در دفیقه
عرض سنباده کاری تا  300میلیمتر
فدرت موتور  1/5تا  3کیلو وات ،فطر صفحه  300تا
 500میلیمتر
عرض کارگیر  500تا  1100میلیمتر ،ضخامت
برداشت از سطح کار تا  2میلیمتر
دو طرفه – رومیزی ،فطر سنگ سنباده  250میلیمتر
برای نمایش فیلمهای ویدئویی تهیه شده در صنایع
چوب
برای نمایش فیلمهای ویدئویی تهیه شده در صنایع
چوب
برای نمایش عکسهای فنی صنایع چوب
با پروژکتور مربوطه برای نمایش اسالیدهای فنی
صنایع چوب

 1دستگاه
 1دستگاه
 1دستگاه

 1دستگاه
 1دستگاه
 1دستگاه

 1دستگاه
 1دستگاه
 1دستگاه

40

دستگاه کامپیوتر آموزشی

جهت اجرای برنامههای کامپیوتری

 1دستگاه

41

اطافک چوب خشک کنی

با مصالح ساختمانی به صورت ثابت

 1دستگاه

42

ماشین تیغ اره تیز کنی

برای اره نواری به صورت سوهانی یا سنگ فیبری

 1دستگاه

43

ماشین جوش تیغه اره نواری

44

ماشین فیچی تیغه اره نواری

45

ماشین سنگ سنباده نواری

41

دستگاه کمپرسور

 220یا  300ولت تک یا سه فاز برای تیغه اره برفی
 10تا  50میلیمتر
برای تیغه به عرض  10تا  50میلیمتر
 220یا  300ولت  50هرتز جهت سنگزنی روی
محل جوش تیغه اره
به ظرفیت  100لیتر
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 1دستگاه
 1دستگاه
 1دستگاه
 1دستگاه

برگه استاندارد تجهیزات
ردیف

نام تجهیزات

مشخصات فنی

تعداد یا مقدار

47

دستگااه کمپرسور

به ظرفیت  250لیتر

 1دستگاه

40

دستگاه اره مجموعهای (اره گرد نجاری)

برفی دستی ظرفیت برش  50تا  00میلیمتر

 2عدد

49

دستگاه اره مجموعهای (فارسیبر)

برفی پایهدار رومیزی با فطر تیغه تا  300میلیمتر

 1عدد

51

گیره ماشین مته

برای ماشین مته پایه دار و ستونی

 2عدد

52

کپسول آتشنشانی

مخصوص حریق ناشی از چوب و مواد شیمیایی

 3عدد

53

هواکش یک فاز و سه فاز

با فدرت مکش کافی

 4عدد

توجه :
 -تجهیزات به ازاء يك نفر و يك کارگاه به ظرفیت  20نفر محاسبه شود .

33

برگه استاندارد مواد:
ردیف

نام مواد

مشخصات فنی

تعداد یا مقدار

1

چوب راش

درجه  1تخته به ضخامت  5سانتیمتر و عرض  20سانتیمتر و طول  2/70متر

 1متر مکعب

2

چوب گردو

درجه  1تخته به ضخامت  5سانتیمتر و عرض  20سانتیمتر و طول تا  2/70متر

 1متر مکعب

3

چوب افرا

درجه  1تخته به ضخامت  5سانتیمتر و عرض  20سانتیمتر و طول تا  2/70متر

 1متر مکعب

4

چوب چنار

درجه  1تخته به ضخامت  5سانتیمتر و عرض  20سانتیمتر و طول تا  2/70متر

 1متر مکعب

5

چوب بلوط

درجه  1تخته به ضخامت  5سانتیمتر و عرض  20سانتیمتر و طول تا  2/70متر

 1متر مکعب

1

چوب توسکا

درجه  1تخته به ضخامت  5سانتیمتر و عرض  20سانتیمتر و طول تا  2/70متر

 1متر مکعب

7

چوب ممرز

درجه  1تخته به ضخامت  5سانتیمتر و عرض  20سانتیمتر و طول تا  2/70متر

 1متر مکعب

0

چوب ملچ

درجه  1تخته به ضخامت  5سانتیمتر و عرض  20سانتیمتر و طول تا  2/70متر

 1متر مکعب

9

تخته چند الیی

سه الیی درجه  1به ابعاد

 10ورق

10

تخته چند الیی

پن الیی درجه  1به ابعاد

 10ورق

11

تخته چند الیی

هفت الیی درجه  1به ابعاد

 10ورق

12

تخته خرده چوب

نئوپان درجه  1به ابعاد

 10ورق

13

تخته فشرده MDF

درجه  1ساده

 10ورق

14

تخته فشرده MDF

درجه  1مالمینه

 10ورق

15

روکش طبیعی

از انواع گردو ،راش ،ملچ

ازهرکدام 10m2

11

روکش مصنوعی

(فویل) در رنگ ها و طرحهای مختلف

از هرکدام  50متر

17

چسب

اوره فرم آلدئید گرم

 20کیلوگرم

10

چسب

کازئین (سرد مایع نجاری)

 20کیلوگرم

19

پیچ چوب

در اندازههای مختلف

از هر اندازه  10عدد

20

دوبل

میخ چوبی از جنس ممرز به طول  5سانتیمتر

 10000عدد

21

سوزن دوخت

در اندازههای مختلف صنعتی

از هرکدم  10بسته

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك کارگاه به ظرفیت  20نفر محاسبه شود .

34

