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

استاندارد آموزش شغل
پرسکار چوب

گروه شغلي
صنايع چوب

كد ملي آموزش شغل
2
نسخه

0 1 9 0 0 4 0 0 0
شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 3131/8/31 :

شناسه گروه

2

7 5 2 3

سطح

ISCO-00

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل107175335525557 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی :صنایع چوب
رشته تخصصی

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

1

علي محمد اسفندياري

كارشناسي ارشد

2

حسن سپهري

كارشناسي

لیسانس مهندسي صنايع

3

طاهره انشايي

كارشناسي

لیسانس اقتصاد

4

مرضیه مرادي

كارشناسي

كارشناس سلولزي

5

رضا مولوي

كارشناسي

صنايع چوب

6

محمدلطفي نیا

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي درسي

لیسانس مهندسي صنايع
چوب و فوق لیسانس
مديريت محیط زيست

شغل و سمت
رئیس گروه صنايع سلولزي
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
كارشناس گروه صنايع سلولزي

سابقه کار
 71سال
 1سال

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
كارشناس گروه صنايع سلولزي

 78سال

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
كارشناس گروه صنايع سلولزي

 32سال

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
مدير فروش شركت ايزوفام

 33سال

كارشناس مسئول صنايع چوب

 72سال

وزارت آموزش و پرورش

1

محسن گلچین

كارشناسي

صنايع چوب

هنرآموز كاردانش

 77سال

8

محمد توبه خواه فرد

كارشناسي

صنايع چوب

كارشناس

 25سال

3

محمد شاه نظري

كارشناسي

صنايع چوب

هنرآموز

 35سال

35

محمد علي نیکنام

كارشناسي

صنايع چوب

كارشناس

 20سال

33

رامک فرح آبادي

كارشناسي ارشد

صنايع چوب

دبیر كارگروه برنامه ريزي درسي
صنايع چوب

 72سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي كه در تاريخ  3131/1/73با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي صنايع چووب برگوزار گرديود اسوتانداردهاي
آموزش شغل پرسکار چوب درجه  7با كد  107175335525553و پرسکار چوب درجه  3با كد  107175335505553بررسي و
تحت عنوان شغل پرسکار چوب با كد  107175335525557مورد تائید قرار گرفت .

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور 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 كشور
دورنگار

66081608

تلفن

66081678

آدرس الکترونیکي rpc@irantvto.ir :

1

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 مهم ترين 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 :
پرسکار چوب
شرح استاندارد آموزش شغل :
هرسكار چوب شغلي اس از مشاغل صنايع چوب ر شامل شايستگي هاي بكارنيري نكات رتاظ و ايمني در رار
،بكارنيري انواع چوب و صتيات هشرده چوبي،برآورد ه ين هاي هرسكاري،بكارنيري مي رار،بكارنيري چسب هاي
هرسكاري،هرسكاري دستي،هرسكاري با دستگاه هاي هرس هيدرو يكي،بكارنيري تنگ هاي هيدرو يكي و هنوماتيكي،
خمكاري چوب و صتيات هشرده چوبي،هرسكاري با دستگاه هاي هرس قا بي خمشي هيدرو يكي و هنوماتيكي ،هرسكاري
با دستگاه هاي هرس وريوم ،رهع عيوب هرسكاري مي باشد .
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه ( پايان دوره راهنمايي )
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز :
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 205ساعت

و زمان آموزش نظري

:

 355ساعت

و زمان آموزش عملي

:

 105ساعت

و زمان كارورزي

:

و زمان پروژه

:

-

ساعت
ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %70 : عملي %60: اخالق حرفهاي %35:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

لیسانس صنایع چوب یا فوق دیپلم صنایع چوب با  5سال سابقه کار مرتبط
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٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
پرسکار چوب يکي از مشاغل حوزه صنايع چوب است كه فنون پرسکاري روكش هاي صفحات چوبي و مصنوعي را
شامل شده و آموزش افراد در اين زمینه  ،موجب ارتقاء سطح كیفي ساخت و سازهاي چوبي و تکمیول پوروژه هواي
درودگري و كابینت سازي مي گردد .

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
Wood presser

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
درودگركابینت ساز چوبي-در و پنجره ساز چوبي

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي 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 استعالم از وزارت كار

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

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

بكارنيري نكات رتاظ و ايمني

10

20

30

2

بكارنيري انواع چوب و صتيات هشرده چوبي

5

10

15

3

برآورد ه ين هاي هرسكاري

5

10

15

4

بكارنيري مي رار

5

0

13

5

بكارنيري چسب هاي هرسكاري

6

22

20

6

هرسكاري دستي

6

25

31

7

هرسكاري با دستگاه هاي هرس هيدرو يكي

10

00

90

0

بكارنيري تنگ هاي هيدرو يكي و هنوماتيكي

0

25

33

9

خمكاري چوب و صتيات هشرده چوبي

0

25

33

10

هرسكاري با دستگاه هاي هرس قا بي ،خمشي هيدرو يكي و هنوماتيكي

15

45

60

11

هرسكاري با دستگاه هاي هرس وريوم

15

70

05

12

رهع عيوب هرسكاري

7

10

17

جمع ساعات

205 105 355
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :
بكارگیری نكات حفاظت و ایمنی

زمان آموزش
نظری

عملی

جمع

10

20

30

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-وسایل حفاظت و ایمنی

عوامل ایجاد خطر گاز گرفتگی  ،برق گرفتگی ،آب گرفتگيی و

فردی
-انواع دستورالعمل های ایمنی

پرت شدن از ارتفاع

و بهداشتی

خطرات ناشی از گياز گرفتگی،بيرق گرفتگيی وآب گرفتگيی و
پرت شدن ازارتفاع
حوادث شغلی و نحوه پیشگیری از آن (ماننيد عيدم ايرار دادن
دستگاه ها و تجهیزات الكتریكيی در مكيان هيایی کيه خطير
انفجار مخلوط های گاز و یا بخار اابل اشتعال وجود دارد )
تاثیر جریان برق بر بدن انسان
عدم حمل اشیاء فلزی مانند انگشتر ،کلید ،زنجیير ،ماسيكهای
فلزی و اشیاء اابل اشتعال
وسایل حفاظت شخصی با توجه به نيوع و محيیط کيار (کي ه
ایمنی  ،دستكش ،کفيش ایمنيی  ،عیني

 ،ماسي  ،کمربنيد

ایمنی ،لباس کاز تمیز و متناسب با نوع کار (این وسيایل بایيد
مورد تایید موسسه تحقیقات و استاندارد صنعتی ایران باشد)
مهارت :
بررسييی عوامييل ایجيياد خطيير گييازگرفتگی،برق گرفتگييی،آب
گرفتگی و پرت شدن از ارتفاع
کنترل محیط های کار از نظر ایمنی و حفاظتی
براراری اتصال زمین موثر پوشش ها و زره کابل هيای بيرق،
لوله ها بست ها  ،حفاظ ها ،و سيایر اسيمت فليزی وسيایل و
تجهیزاتی که مستقیماً تحت فشار بيرق نیسيتند ( بيه منظيور
جلوگیری از بروز خطرات احتمالی)
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-تجهیزات ایمنی کارگاهی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بكارگیری نكات حفاظت و ایمنی

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
براراری پوشش مناسب برای حفاظت سیم های اتصال زمینی
مربوط به ماشین آالت ،ابزار دستی برای و کارگاه که احتميال
آسیب دیدن دارند
اطع مدار از منبع انرژی هنگيام تعيویو و یيا تعمیير اطعيات
معیوب ماشین آالت و ابزار دستی برای صنایع چوب
تجهیز بدنه فلزی دستگاه ها به اتصال به زمین
بازرسی مرتب روزانه از وسایل و ادوات کار
نگرش :
جلوگیری از ایجاد خطر در محیط کارمدیریت زمانرعایت اخ ق حرفه ایصرفه جویی در مصرف آبایمنی و بهداشت :
رعایت نكات ایمنی در محیطرعایت نكات بهداشتی در محیط کاراستفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردیرعایت بهداشت فردی و عمومیتوجهات زیست محیطی :
دفع صحیح و مناسب پسماند و مواد زائدمدیریت انرژیخروج آالینده های زیست محیطی از محیط کاررعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست7

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بكارگیری انواع چوب و صفحات فشرده چوبی

نظری

عملی

جمع

5

10

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-انواع چوب صنعتی و

ساختمان چوب و خوواص آن (خوواص شويميايي و مكوانيكي

غیرصنعتی
-انواع صفحات فشرده چوبی

چوب)
چوب درختان سوزني و ههن برگ
اختالف بين چوب هاي درختان سوزني و ههن برگ
انواع چوب صناتي و غير صناتي و راربرد آن ها
مرغوبي وريتي راربردي انواع چوب سوزني و ههن برگ
متهوم خشك رردن چوب ،روش ها و راربرد آن (چوب خشك
رني در هواي آزاد و روره)
اصول اولیه ااتصاد و اوانین بازار چوب (متهوم عرض  ،تقاضوا
و قيم چوب ،هرآورده ها و مصنوعات چوبي در بازار)
انواع صتيات چوبي و راربرد آنها (تخت خرده چوب (ن وهوان)
رورش شده و بدون رورش  ،تخت چند الي (سو اليو  ،هون
الي  ،هت الي ) ،تخت هيبر (يك روصاف ،دو روصاف) ،تختو
هيبر بوا وزن مخصووص متوسوك ( MDFام دي اف) ،تختو
هيبر با وزن مخصوص زياد ( HDFاچ دي اف) ،رورش هواي
طبياي و مصنوعي( L.V.L،تخت المين ))
روش هوواي تشووخيص ماايووب انووواع صووتيات چوووبي (توواب
خوردني ،نره ،ترك  ،شكاف طو ي و عرضي ،ترك و شوكاف
در ضخام ها ،هوسيدني ،طبل و يا برآمدني سطوح)
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

بكارگیری انواع چوب و صفحات فشرده چوبی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
تشخيص مارروسكوهي (ظاهري) چوب
برش چوب و تهي انواع مقاطع عرضي ،مماسي و شااعي
بررسي برش هاي عرضي ،مماس و شااعي چوب و اختالف آنها
تشخيص نقوش و رنگ چوب
تشخيص ماايب چوب (نمايش انواع چوب هاي سا م و مايوب و
تشريح نيوه استتاده و بهره برداري از چوب هاي سا م  ،نرههاي
موورده و زنووده ،شووكاف يووگ زدنووي ،ماهووك (موواه نرهتگووي)،
اخترنسيختگي ،دل نسيختگي ،ترك طو ي  ،رن هاي ماودني و
صمغي  ،چوب هشاري در سوزني برنوان،چوب رششوي در ههون
برنان ،دل قرم ي ،باختگي و هوسيدني چوب)
درجه بندی چوب
انتخاب چوب جهت مصارف کاربردی آن
انتخاب انواع چوب سالم
تشخيص ابااد استاندارد انواع تخت خرده چوب (ن وهان)
تشخيص ابااد استاندارد انواع تخت چند الي
تشخيص ابااد استاندارد انواع تخت هيبر
تشخيص ابااد استاندارد انواع رورش طبياي
تشخيص ابااد استاندارد انواع رورش مصنوعي
درجه بندی انواع صفحات فشرده چوبی
انتخاب انواع صفحات فشرده چوبی جهت مصارف کاربردی

9

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

بكارگیری انواع چوب و صفحات فشرده چوبی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 رعایت اخ ق حرفه ایدات در کاررعایت نظم و ترتیب در کارایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول حفاظت و ایمنی ضمن کار رعایت اصول ارگونومی در کاراستفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیتوجهات زیستمحیطی :
مدیریت پسماند-خروج گرد و غبار و ذرات چوب از محیط کار

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
برآورد هزینه های پرسكاری

نظری

عملی

جمع

5

10

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-نوشت افزار

انواع مواد او يو (موواد اصولي و رمكوي) و روش هواي تهيو

کاغذ A4-رایانه

ههرس آن ها
روش هاي مياسب و برآورد قيم چووب و صوتيات هشورده
چوبي
مهارت :
مياسب مسار صتي هرس
مياسب قيم هر متر مربع صتي هرس شده
مياسب و برآورد قيم چوب و صتيات چوبي براي هرسكاري
(تنظيم يس چوب ،يس مواد مصرهي ،يس برآورد قيمو
رار)
نگرش :
 رعایت اخ ق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جوئی در مصرف مواد اولیهایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول حفاظت و ایمنی ضمن کار رعایت اصول ارگونومی در کاراستفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیتوجهات زیستمحیطی :
 -مدیریت پسماند

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بكارگیری میز کار

نظری

عملی

جمع

5

0

13

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-انواع میز کار

انواع میزکار (دستگاه) وکاربرد آن ها

-انواع گیره

انواع مواد و ابزار مورد نیاز جهت سرویس و نگهيداری میزکيار

انواع اطعه کار-گریس

(روغن  ،گریس و روغندان) و کاربرد آن ها

-روغن

روش های بستن اطعه کار به گیره میزکار

-روغندان

روش های سرویس و نگهداری میزکار

پمپ گریس-انواع آچار

مهارت :
بكارگیری انواع گیره (رومیزی ،بغل دستگاه ،کله دستگاه)
بستن اطعه کار به میزکار
سرویس و نگهداری میزکار (پرداخت،لیسه کاری ،روغن کاری
و گریس کاری)
نگرش :
 رعایت اخ ق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جوئی در مصرف مواد اولیهایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول حفاظت و ایمنی ضمن کار رعایت اصول ارگونومی در کاراستفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیتوجهات زیستمحیطی :
 جلوگیری از ریختن روغن و گریس در کف کارگاهخروج پوشال چوب از محیط کارگاه12

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

بكارنيري چسب هاي هرسكاري

نظری

عملی

جمع

6

22

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-انواع چسب چوب

انواع چسب هاي چوب (اوره هرم آ دئيد ( ،)UFهنل هرم آ دئيد

-میز کار چسب زنی

( ،)PFستيد نجاري) و راربرد آن ها

انواع کاردک چسب زنی-دستگاه همزن برای

انواع کاردک چسب زنی و کاربرد آن

-هاردنر

انواع میز کار چسب زنی و اجزای آن

-آب

مهارت :

-کاتالیزور

انتخاب و آماده رردن هودر چسب هاي چوب
اضاه رردن هاردنر ب مخلوط چسب
همزدن پودر چسب با استفاده از همزن برای
چسب کاری سطوح با کاردک چسب زنی
نگرش :
 رعایت اخ ق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جوئی در مصرف مواد اولیهدات در کارایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول حفاظت و ایمنی ضمن کار رعایت اصول ارگونومی در کاراستفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیتوجهات زیستمحیطی :
مدیریت پسماند-خروج چسب های اضافی از محیط کارگاه
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

هرسكاري دستي

نظری

عملی

جمع

6

25

31

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-انواع ابزار و وسایل پرسكاری

انواع اب ار و وسايل هرسكاري چوب (مي روار مخصووص ،قلوم

دستی

موي چسب زني ،راردك چسب زني ،هي دستي ،تنگ دسوتي،
نيره موازي ،هرس دسوتي (توك هوي و چنود هوي ) ،دسوتگاه
مخلوط رن چسب ،دريل دستي برق براي نصب هروان مخلوط
رن ،ترازوي مامو ي و ديجتا ي) و راربرد آن ها
روش های سرویس و نگهداری ابزار و وسایل پرسكاری چوب
صفحات فشرده چوبی
مهارت :
بكارگیری نكات ایمنی در حین کار
هرسكاري دستي با انواع اب ار و وسايل هرسكاري چوب
سرویس و نگهداری انواع ابزار و وسایل پرسكاری چوب
کنترل صحت و س مت وسایل
نگرش :
دات در کار رعایت اخ ق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول حفاظت و ایمنی ضمن کار رعایت اصول ارگونومی در کاراستفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیتوجهات زیستمحیطی :
خروج اضافات چسب از محیط کارگاهمدیریت پسماند14

انواع چسب چوبانواع چوب-انواع صفحات فشرده چوبی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
پرسكاری با دستگاه های پرس هیدرولیكی

نظری

عملی

جمع

10

00

90

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-انواع چوب

متهوم هرسكاري چوب و راربرد آن

-انواع صفحات فشرده چوبی

انواع دستگاه هرس هيدرو يكي (برقي و روغنوي) و قسومتهاي

انواع چسب-میز کار

مختلف آن(بدن (اسكل ) ،صتيات نورم هورس ،ا كتروهمو ،

-کاردک چسب زنی

رارتر روغن ،اهرم يا رليد ررر هم  ،رليد تنظيم رننده هشار

-انواع پرس هیدرولیكی

(هشارسنج) ،عقرب (نيج) هشار ،عقربو (نويج) درجو رورارت،
درج شاخص روغن ،جدول مياسب تنظيم هشار (رابط سطح
و هشار) ،جك هاي هيدرو يك ،رليد اصلي برق ،چراغ رنتورل
ررارت سنج)
سيستم هاي نرم رننده صتيات هرس(سيستم روغني ،سيستم
برقي ا منتي)
چسب هاي نرم چوب و انواع آن (اوره هرم آ دئيد ( ،)UFاوره
هرم آ دئيد ())PF
مهارت :
آماده رردن چسب هاي نرم چوب (وزن روردن هوودر چسوب
توسك ترازو ،مخلوط رردن چسب با آب و هم ن آنها  ،اضواه
نمودن آرد و هم دن مجدد آنها ،اضواه نموودن هوودر سوخ
رننده (رلرور آمونيوم) ب آب ،اضاه نمودن رلرور آمونيوم رل
شده ب ميلول چسب وآرد ،مخلوط رردن ميلول بدس آمده
توسك دستگاه هم ن برقي)
چسب زني صتيات چوبي(ريختن چسب،هخش نمودن چسب)
قرار دادن رورش چوبي يا مصنوعي بر روي صتيات چوبي
15

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

پرسكاری با دستگاه های پرس هیدرولیكی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
راه اندازي دستگاه هرس هيدرو يكي (تنظيم هشوار بوا توجو بو
جدول مياسب هشار  ،تنظيم درج ررارت هرس متناسب با نووع
رار ،رنترل روغن هيدرو يك ،آزمايش و رنترل نيوه رار روردن
سيلندر ها ،رنترل تابلوي برق هرس)
اسووتقرار صووييح صووتيات رورووش شووده بووين طبقووات هوورس
هيدرو يكي
هرسكاري انواع صتيات چوبي بوسيل هرس هيدرو يكي
خارج رردن صوتيات چووبي هورس شوده (هوايين آوردن اهورم
بازنش روغن ب رارتر ،خاموش نمودن رليد هم روغن و رليد
اصلي برق دستگاه و رليدهاي ررارت سونج ،برنردانودن عقربو
هشارسنج ها و ررارت سنج ها ب ميل صوتر ،خواموش نموودن
رليد ا كتروهم ها و باز نمودن صتيات هرس  ،خوارج نموودن
صتيات چوبي رورش شده و قرار دادن آنها بر روي مي )
رنترل مرغوبي صتيات هرس شده (از ياظ نداشتن رل ستيد،
بادرردني رورش و چوروك خووردن روروش ،برطورف نموودن
اضاهات ب رورش ها بوسيل سوهان و چوبساء)
تامير و نگهداري او ي دستگاه هرس هيدرو يكي
نگرش :
 رعایت اخ ق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جوئی در مصرف مواد اولیه16

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

پرسكاری با دستگاه های پرس هیدرولیكی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول حفاظت و ایمنی ضمن کار رعایت اصول ارگونومی در کاراستفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیتوجهات زیستمحیطی :
مدیریت پسماندخروج گازهای حاصل از پرس چوب از محیط کارگاهخروج اضافات چسب از محیط کارگاه-جلوگیری از نشت روغن در کارگاه
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بكارنيري تنگ هاي هيدرو يكي و هنوماتيكي

نظری

عملی

جمع

0

25

33

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-انواع تنگ هیدرولیكی

سيستم هنوماتيك و راربرد آن

انواع تنگ پنوماتیكی-میزکار

سيستم هيدرو يك و راربرد آن

-انواع مصنوعات چوبی

انواع تنگ هاي هيودرو يكي سواده و هنومواتيكي سواده موورد

-وسایل کم

استتاده در هرسكاري چوب و صتيات چوبي و راربرد آن ها

-وسایل حفاظت ،ایمنی و

انواع تنگ هاي هيدرو يكي و هنوماتيكي مخصوص هرسراري

فردی

در و هنجره هاي چوبي  ،رابين هواي چووبي ،صوند ي هواي
چوبي و مبلمان چوبي
اج اي مختلف دستگاه تنگ هيدرو يكي (سيسوتم هيودرو يك،
هك ها (نيره ها) ،جك هيدرو يك (اهقوي و عموودي) ،موتوور
هيدرو يك ،صتي رنترل دسوتي ،نونيواي اهقوي و عموودي،
درم ها و اهرم هاي تنظيم اهقي و عمودي ،رابل و سيم هاي
برق دستگاه ،نيج هاي هشار)
اج اء مختلف دسوتگاه تنوگ هنومواتيكي (سيسوتم هنوماتيوك،
هك ها (نيره ها) ،جك هنوماتيك ،موتور هيودرو يك ،صوتي
رنترل دستي ،نونياي اهقي و عمودي ،درم ها و اهورم هواي
تنظيم اهقوي و عموودي ،رابول و سويم هواي بورق دسوتگاه،
نيج هاي هشار)
مهارت :
رعاي رتاظ و ايمني در رين هرسكاري
هرسووكاري صووتيات چوووبي و مصوونوعي بو وسوويل تنگهوواي
هيدرو يكي و هنوماتيكي
18

آموزشی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

بكارنيري تنگ هاي هيدرو يكي و هنوماتيكي

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
هرسكاري در و هنجره هاي چوبي ب وسيل تنگهاي هيدرو يكي
و هنوماتيكي
هرسكاري رابين هاي چووبي بوسويل تنگهواي هيودرو يكي و
هنوماتيكي
هرسكاري صند ي هاي چووبي بوسويل تنگهواي هيودرو يكي و
هنوماتيكي
هرسووكاري مبلمووان چوووبي بوسوويل تنگهوواي هيوودرو يكي و
هنوماتيكي
نگرش :
 رعایت اخ ق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جویی در مصرف مواد اولیهایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول حفاظت و ایمنی ضمن کار رعایت اصول ارگونومی در کاراستفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیتوجهات زیستمحیطی :
مدیریت پسماند-خروج گازهای حاصل از پرسكاری از محیط کارگاه
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

خمكاري چوب و صتيات هشرده چوبي

نظری

عملی

جمع

0

25

33

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-انواع چوب پهن برگ و

متهوم خم رردن چوب و صتيات چوبي و راربرد آنها

سوزنی برگ
-میز کار

روش هاي خم رردن چوب و راربرد آن

-انواع صفحات چوبی

مشخصات چوب هاي خموش هورير (زبوان ننجشوك ،نوردو،

-انواع ابزار و وسایل خمكاری

راش ،راج ،نراد)

-انواع االب خمشی

مي ان خمش هريري چوب و راربرد آن

-اره های دستی

مقاوم هاي خمشي چوب و راربرد آن
مشخصات صتيات چوبي (ن وهان ،تخت چند الي  ،ام دي اف-
 ، MDFتخت هيبر يك رو صاف  ، SISتخت هيبر دور صاف
 ، S2Sرورش هاي چوبي ،رورش هاي مصنوعي ،تخت هيبور
سخ  ، HDFتخت ) LVL
انواع اب ار و تجهي ات خم رردن دستي چوب و صتيات چوبي
و راربرد آن ها (هي دستي ،تنگ دستي ،نيره هاي روچك C
يا  Gشكل ،مي رار ،قا ب هرس دستي)
مهارت:
طراري قا ب
برش چوب يا صتيات چوبي بوسيل اره هاي دستي و سواخ
قا ب
آماده رردن قا ب خمشي
خم رردن چوب و صتيات چوبي بوسيل ابو ار دسوتي شوامل
(بخار دادن چوب و صتيات چوبي  ،بورش زدن روم عمو و
يكنواخ  ،ساخ قا ب ،چسب راري  ،بستن قطا روار موابين
قا ب (سنب و ماتريس) ،ميكم رردن قطا رار بوسيل نيوره،
هي دستي و يا تنگ دستي ،خارج رردن قطا رار از قا ب)
21

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

خمكاري چوب و صتيات هشرده چوبي

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 رعایت اخ ق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جویی در مصرف مواد اولیهایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول حفاظت و ایمنی ضمن کار رعایت اصول ارگونومی در کاراستفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیتوجهات زیستمحیطی :
 -مدیریت پسماند
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
هرسكاري با دستگاه هاي هرس قا بي  ،خمشي هيدرو يكي و
هنوماتيكي

نظری

عملی

جمع

15

45

60

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-پرس های االبی خمشی

روشهاي هرسكاري چوب و صتيات چوبي ب وسيل هرسهاي

هیدرولیكی
-پرس های االبی خمشی

قا بي خمشي

پنوماتیكی

انواع هرس هاي قا بي خمشي و راربرد آن ها (مخصوص

-انواع چوب

هرسكاري رف و هشتي صند ي هاي چوبي و مبلمان خانگي و

-انواع صفحات فشرده چوبی

اداري ،رف و هشتي صند ي هاي سينما و آمتي تأتر ،قطاات
چوبي صناتي)
اج اء مختلف دستگاه هرس قا بي خشمي (هيدرو يكي و
هنوماتيكي) شامل (بدن دستگاه ،صتيات بااليي و هاييني
(سنب و ماتريس) ،سيستم هيدرو يكي و هنوماتيكي ،جكهاي
هيدرو يكي و هنوماتيكي،رليد قطع و وصل جريان برق ،هدال
هايي دستگاه ،نيج هشار و درج ررارت)
انواع قا ب هاي خشمي قابل تغيير و تاويض
مهارت :
آماده سازي قطاات رار
هرسكاري چوب و صتيات چوبي بوسويل هورس هواي قوا بي
هيدرو يكي و هنوماتيكي (آماده رردن قطاوات ،چسوب رواري
قطاات ،نصب قا ب خمشي با توج بو مودل خموش ،تنظويم
دستگاه (ررارت و هشار) ،هرسكاري قطاات چوبي يوا صوتيات
چوبي ،خارج رردن قطاات از دستگاه ،رنترل نهايي)
نگرش :
 رعایت اخ ق حرفه ای22

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
هرسكاري با دستگاه هاي هرس قا بي  ،خمشي هيدرو يكي و

نظری

عملی

جمع

هنوماتيكي
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
رعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جویی در مصرف مواد اولیهایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول حفاظت و ایمنی ضمن کار رعایت اصول ارگونومی در کاراستفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیتوجهات زیستمحیطی :
مدیریت پسماند حاصل از پرسكاری-خروج گرد و غبار چوب از کارگاه
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
هرسكاري با دستگاه هاي هرس وريوم

نظری

عملی

جمع

15

70

05

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-انواع پرس وکیوم

هرس هاي وريوم و راربرد آنها در رورش راري

-انواع روکيش هيای چيوبی و

انواع رورش هاي مخصوص هرس هاي وريوم و ابااد استاندارد

مصنوعی
-انواع چسب مخصوص

آنها (وينيل  ،هيلم ،هويل  ،رورش چوبي)

-نقشه کار

انواع چسب هاي مخصوص هرس وريوم و راربرد آن ها

-وسييایل حفاظييت و ایمنييی

انواع قطاات مناسب رورش راري با دستگاه هاي هرس وريوم

فردی

انواع نقش و روش هاي نقش خواني هرسكاري
اج اء مختلف هرس وريووم شوامل (بدنو (اسوكل ) ،صوتي
هرس ،سيستم ررارت (نرمايش و توان) ،سيستم هشار ،سيستم
مكش (وريوم) ،سيستم هاي هيدرو يك و هنوماتيوك ،غلتوك
بارنيري ،رليد روشن و خاموش رردن سيسم هاي دسوتگاه،
صتي ديجيتا ي (نمايشگر) عملكرد دستگاه ،سيلندر ،هيستون)
مهارت :
نقش خواني هرسكاري
انتخاب انواع صتيات چوبي با ابااد استاندارد براي هرس رردن
تنظيم دستگاه هورس وريووم (تنظويم صوتي  ،هشوار ،درجو
ررارت ،وريوم (مكش))
رعاي نكات رتاظ و ايمني در رار با هرس وريوم
راه اندازي دستگاه هرس وريوم (روشن رردن دسوتگاه ،تنظويم
سيستم هاي مختلف  ،نصوب روروش بور روي قسوم هواي
مختلف)

24

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

هرسكاري با دستگاه هاي هرس وريوم

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
هرس رردن صتيات چوبي بوسيل انواع دستگاه هورس وريووم
(آماده رردن صتي چوبي ،آماده رردن رورش  ،برش و نصب،
نصب رورش بور روي غلطوك ،آمواده روردن چسوب ،روروش
رردن)
خارج رردن قطا هرس شده از دستگاه هرس وريوم
رنترل ريتي قطا هرس شده با وريوم
نگرش :
 رعایت اخ ق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جویی در مصرف مواد اولیهایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول حفاظت و ایمنی ضمن کار رعایت اصول ارگونومی در کاراستفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیتوجهات زیستمحیطی :
مدیریت پسماند-خروج گازهای حاصل از پرسكاری وکیوم از محیط کارگاه
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

رهع عيوب هرسكاري

نظری

عملی

جمع

7

10

17

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-انواع آچار

انواع معایب عمومی حاصل از پرسكاری (باد کردگيی روکيش،

-فیلم های آموزشی

چييروک خييوردن روکييش ،روی هييم افتييادن لبييه هييای
روکش،سفیدک زدن چسب)
عیوب متداول در پرس های هیدرولی

و پنوماتی

عیوب متداول در پرس های وکیوم
عیوب متداول در پرس های خمشی
روش های برطرف کردن عیوب اولیه در پرس های هیدرولی
و پنوماتی
مهارت :
تشخيص او ي عيوب هرسكاري
برطرف رردن عيوب او ي هرس هاي هيدرو يك و هنوماتيك
برطرف رردن عيوب او ي هرس هاي وريوم
برطرف رردن عيوب او ي هرس هاي خمشي و قا بي
نگرش :
 رعایت اخ ق حرفه ایدات در کاررعایت نظم و ترتیب در کارایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول حفاظت و ایمنی ضمن کار رعایت اصول ارگونومی در کاراستفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیتوجهات زیستمحیطی :
مدیریت پسماند26

-ابزار و وسایل دستی

 برگه استاندارد تجهیزاتمشخصات فني و دقیق

تعداد

نام

رديف
1

تنگ هیدرولی

و پنوماتی

مخصوص در و پنجره

 1دستگاه برای هرکارگاه

2

تنگ هیدرولی

و پنوماتی

مخصوص کابینت

 1دستگاه برای هرکارگاه

3

تنگ هیدرولی

و پنوماتی

مخصوص مبلمان

 1دستگاه برای هرکارگاه

4

پرس وکیوم

با متعلقات

 1دستگاه برای هرکارگاه

5

پرس االبی خمشی

با متعلقات

 1دستگاه برای هرکارگاه

6

میزکار

مخصوص پرس کاری

 1عدد برای هر نفر

7

پرس هیدرولی

 1طبقه سیستم المنتی

 1عدد برای هر کارگاه

0

پرس هیدرولی

 3طبقه سیستم روغنی

 1عدد برای هر کارگاه

9

پرس دستی

ت

پیچ

 1عدد برای هر کارگاه

10

پرس دستی

چند پیچ

 1عدد برای هر کارگاه

11

مخزن چسب

فلزی

 1عدد برای هر کارگاه

12

همزن چسب

پره ای

 1عدد برای هر کارگاه

13

ترازو

دیجیتالی

 1عدد برای هر کارگاه

14

ظرف توزین

شیشه ای

 1عدد برای هر کارگاه

15

دیگ بخار

استاندارد

1دستگاه برای هر کارگاه

16
17
10
19

توجه :
 -تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  30نفر در نظر گرفته شود.
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توضیحات

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

چوب

سوزنی برگ

 0/5متر مكعب برای هر کارگاه

2

چوب

پهن برگ

 0/5متر مكعب برای هر کارگاه

3

تخته خرده چوب

خام

 1ورق برای هر نفر

4

تخته چند الیه

سه الیی

 1ورق برای هر نفر

5

تخته فیبر

SIS

 1ورق برای هر نفر

6

تخته فیبر

S2S

 1ورق برای هر نفر

7

تخته فیبر

ام دی اف ()MDF

 1ورق برای هر نفر

0

روکش چوبی

طبیعی (راش ،ملچ ،گردو ،بلوط ،افرام)

از هر کدام  2االه برای هر کارگاه

9

روکش لترون

در رنگ های مختلف

 2بسته برای هر کارگاه

10

روکش مصنوعی

فویل ،وینیل لترون

از هرکدام  2بسته برای هر کارگاه

11

چسب

UF

 3بسته برای هر کارگاه

12

چسب

PF

 3بسته برای هر کارگاه

13

چسب

سفید نجاری

 20کیلوگرم برای هرکارگاه

14
15
16
17
10
19

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفیت  30نفر محاسبه شود.

28

توضیحات

 برگه استاندارد ابزارنام

رديف

مشخصات فني و دقیق

تعداد

 Cیا  Gشكل

 15عدد
 15عدد

1

گیره کوچ

2

االب

پرس دستی

3

گیره میز کار

بغل دستگاه

 15عدد

4

گیره میزکار

کله دستگاه

 15عدد

5

الم مو

مخصوص چسب زنی

 15عدد

6

کاردک

مخصوص چسب زنی

 15عدد

7

تنگ دستی

مخصوص مونتاژ

 45عدد

0

پیچ دستی

مخصوص مونتاژ

 45عدد

9

گیره موازی

مخصوص مونتاژ

 15عدد

10
11
12
13
14
15
16
17
10
19

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.
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توضیحات

