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

استاندارد آموزش شغل
منبت کار دستي

گروه شغلي
صنايع چوب

کد ملي آموزش شغل
2
نسخه

0 1 9 0 0 1 0 0 0
شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 7931/8/22 :

شناسه گروه

2
سطح
مهارت

7 3 1 7

ISCO-00

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل197123733373332 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :صنایع چوب
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

امیر نظری

فوق لیسانس

صنایع چوب

کارشناس وزارت آموزش و پرورش

30سال

2

محسن گلچین

فوق لیسانس

صنایع چوب

هنر آموز کاردانش

 20سال

3

سهیال خاکزاد

فوق لیسانس

روانشناسی تربیت

کارشناس دانش آموزان بانیازهای ویژه

 22سال

4

محمد لطفی نیا

فوق لیسانس

برنامه ریزی

کارشناس مسئول صنایع چوب

درسی

وزارت آموزش و پرورش

2

پرویز دوستی

لیسانس

صنایع چوب

مربی

 20سال

فوق لیسانس

صنایع چوب

کارشناس مرکز تربیت مربی

 20سال

7

بابک سلطانی

فوق لیسانس

صنایع چوب

0

رامک فرح آبادی

فوق لیسانس

صنایع چوب

6

محمدرضا گلپور
السکی

مسئول کارگاه صنایع چوب
مرکز تربیت مربی
دبیرکارگروه برنامه ریزی درسی صنایع چوب

 24سال

 10سال
 24سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي که در تاريخ  31/1/22با حضور اعضاي کارگروه برنامه ريزي درسي صنايع چوب برگزار گرديدد اسدتاندارد آمدوزش
شغل منبت کار درجه  2با کد  197123733373337بررسي و تحت عنوان شغل منبت کار دستي با کدد 197123733373332
مورد تائید قرار گرفت .

کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي 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

55689568

تلفن

55689528

آدرس الكترونیكي 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 :
منبت کار دستي
شرح استاندارد آموزش شغل :
منب رار دستي شغلي اس از روزه صنايع چوب ر شامل شايستگي هاي رعاي نكات رتاظ و ايمني  ،انتخاب
چوب منب راري  ،بستن قطا رار ب نيره و مي رار  ،بكارنيري اب ار دستي مورد استتاده در منب راري ،اندازهنيري و
اندازهنذاري ابااد و زواياي قطاات با شكل هندسي منظم و غيرمنظم ،برشكاري چوب با استتاده از انواع اره دستي ،رنده
راري سطوح قطاات چوبي با استتاده از انواع رندههاي دستي،ساخ اتصال هاي چوبي طو ي و عرضي،سوهان راري و
چوبساء راري قطاات چوبي،تي رردن انواع مغار مورد استتاده در منب راري،انتخاب طرح منب ،انتقال طرح منب بر
روي چوب،برش چوب با دستگاه اره عمودبر،منب راري بر روي چوب ،هرداخ راري و سنباده راري منب مي باشد.
ويژگيهاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت کامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 633ساعت

د زمان آموزش نظري

:

733

ساعت

د زمان آموزش عملي

:

033

ساعت

د زمان کارورزي

:

ساعت

د زمان پروژه

:

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 کتبي %26 : عملي %56: اخالق حرفهاي %73:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

لیسانس صنایع چوب با  3سال سابقه کار مرتبط
فوق دیپلم صنایع چوب با  2سال سابقه کار مرتبط

3

٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
منبت کار دستي از مشاغل صنايع چوب است که فرد آموزش ديده در اين شغل مي تواند در کارگداه هداي کوچد
متوسط و بزرگ منبت کاري  ،ساخت مبلمان کالسی

چوبي ،ساخت میز و صندلي هاي کالسی

،

چدوبي و سداخت و

ساز ساير اشیاء منبت کاري مشغول به کار شود.

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

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
درودگر-کالف ساز مبل کالسی

چوبي

-معرق کار

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي کار :

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



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

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

رعاي نكات رتاظ و ايمني

10

20

30

2

انتخاب چوب منب راري

2

13

10

3

بستن قطا رار ب نيره و مي رار

2

12

14

4

بكارنيري اب ار دستي مورد استتاده در منب راري

0

12

20

2

اندازهنيري و اندازهنذاري ابااد و زواياي قطاات با شكل هندسي منظم و غيرمنظم

2

10

12

6

برشكاري چوب با استتاده از انواع اره دستي

2

10

12

7

رنده راري سطوح قطاات چوبي با استتاده از انواع رندههاي دستي

2

10

12

0

ساخ اتصال هاي چوبي طو ي و عرضي

2

30

32

9

سوهان راري و چوبساء راري قطاات چوبي

2

10

12

10

تي رردن انواع مغار مورد استتاده در منب راري

6

30

36

11

انتخاب طرح منب

2

2

10

12

انتقال طرح منب بر روي چوب

2

40

42

13

برش چوب با دستگاه اره عمودبر

4

12

19

14

منب راري بر روي چوب

22

162

190

12

هرداخ راري و سنباده راري منب

2

10

23

جمع ساعات

633 033 733
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بكارگیري نكات حفاظت و ايمني

نظری

عملی

جمع

73

23

93

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

وسایل حفاظت و ایمنی فردی

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

انواع دستورالعمل های ایمنی و
بهداشتی

و پرت شدن از ارتفاع

تجهیزات ایمنی کارگاهی

خطرات ناشی از گاز گرفتگی ،برق گرفتگيی وآب گرفتگيی وپرت شدن از ارتفاع
حوادث شغلی و نحوه پیشگیری از آن (مانند عيدم ريرار دادندستگاه ها و تجهیزات الکتریکيی در مکيان هيایی کيه خطير
انفجار مخلوط های گاز و یا بخار رابل اشتعال وجود دارد)
تاثیر جریان برق بر بدن انسان عدم حمل اشیاء فلزی مانند انگشتر ،کلید ،زنجیر ،ماسکهایفلزی و اشیاء رابل اشتعال
وسایل حفاظت شخصی با توجه به نوع و محیط کيار (کيالهایمنی  ،دستکش ،کفيش ایمنيی  ،عینيک  ،ماسيک ،کمربنيد
ایمنی ،لباس کاز تمیز و متناسب با نوع کار (ایين وسيایل بایيد
مورد تایید موسسه تحقیقات و استاندارد صنعتی ایران باشد)
مهارت :
بررسييی عوامييل ایجيياد خطيير گييازگرفتگی،برق گرفتگييی،آبگرفتگی و پرت شدن از ارتفاع
کنترل محیط های کار از نظر ایمنی و حفاظتیبررراری اتصال زمین موثر پوشش ها و زره کابل های بيرق،لوله ها بست ها  ،حفاظ ها ،و سيایر رسيمت فليزی وسيایل و
تجهیزاتی که مستقیماً تحت فشيار بيرق نیسيتند (بيه منظيور
جلوگیری از بروز خطرات احتمالی)
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

بكارگیري نكات حفاظت و ايمني

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
پوشش مناسب برای حفاظت سیم های اتصال زمینی مربوطبه ماشین آالت ،ابزار دستی برری و کارگاه که احتميال آسيیب
دیدن دارند
رطع مدار از منبع انرژی هنگام تعویض و یيا تعمیير رطعياتمعیوب ماشین آالت وابزاردستی برری صنایع چوب
تجهیز بدنه فلزی دستگاه ها به اتصال به زمینبازرسی مرتب روزانه از وسایل و ادوات کارنگرش :
جلوگیری از ایجاد خطر در محیط کارمدیریت زمانرعایت اخالق حرفه ایصرفه جویی در مصرف آبایمنی و بهداشت :
رعایت نکات ایمنی در محیطرعایت نکات 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 کار-رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انتخاب چوب منبت كاري

نظری

عملی

جمع

6

79

78

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع جوب پهن برگ

 -ساختمان چوب و خواص آن(هي يكي ،شيميايي  ،مكانيكي)

انواع چوب سوزنی برگ

 چوب درختان سوزني برگ و ههون بورگ و رواربرد آنهوا درمنب راري
 متهوم خشك رردن چوب ،روشها و راربرد آنها (در هووايآزاد  ،در روره )
انواع منبت چيوب و کياربرد آن (حکياکی ،رولیيف ،بيارولیف،اورلیف ،مجسمه یا پیکره)
 اصول او ي اقتصاد و قوانين بازار چوب اختالف بين چوبهاي درختان ههن برگ و سوزني برگ مرغوبي و ريتي راربردي انواع چوب سوزني برگ و ههنبرگ
 نقوش و رنگ چوب و راربرد آن در منب راريمهارت :
 بكارنيري انواع چوب صناتي و غيرصناتي و راربرد آنها تشخيص مارروسكوهي چوب بررسي بورش هواي عرضوي و مماسوي و شوااعي چووب واختالف آنها
تشخيص ماايب چوب و انواع آن (نورههواي مورده و زنوده،شكاف يخ زدني ،ماهك (ماه نرهتگي) ،اختر نسيختگي ،ترك
طووو ي ،دل نسوويختگي ،رنو هوواي ماوودني و صوومغي ،چوووب
هشاري ،چوب رششي ،دل قرم ي ،باختگي و هوسيدني چوب)
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میز کار
وسایل کمک آموزشی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

انتخاب چوب منبت كاري

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
تشخيص ماايب ناشي از رمل رشورات و قوار هواي چووبخوار
 درج بندي چوبتشخيص انواع چوب مناسب منب راريتشخيص انواع منب چوب در بازار مبلمانانتخاب چوب مناسب منب رارينگرش :
رعایت اخالق حرفه ایصرفه جوئی در مصرف مواد اولیهرعایت نظم و ترتیب در کارایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیرعایت اصول ارگونومی در کارتوجهات زیست محیطی :
-خروج خاک اره از محیط کار

9

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بستن قطعه كار به گيره و ميز كار

نظری

عملی

جمع

2

72

70

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع رطعه کار

-انواع میز کار  ،متعلقات و کاربرد آن

انواع میز کار
انواع گیره

-روش های بستن رطعه کار به گیره میز کار

وسایل و ابزار سرویس و

-روش های سرویس و نگهداری میز کار(لیسه،رنده پرداخت)

نگهداری میز کار (لیسه و رنده

مهارت :

پرداخت)

 -بكارنيري مي رار

روغن

 بكارنيري انواع نيره(رومي ي ،بغل دستگاه ،رل دستگاه) بستن قطا رار ب نيره سرويس و نگهداري مي رارنگرش :
رعایت اخالق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جوئی در مصرف مواد اولیهایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومی در کاررعایت اصول ایمنی در کاراستفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیتوجهات زیستمحیطی :
-خروج آالینده ها از محیط کارگاه

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگيري ابزار دستي مورد استفاده در منبتكاري

نظری

عملی

جمع

0

12

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع چوب سوزنی برگ و پهن

-ابزار خوری انواع چوب ( سوزنی برگ و پهن بيرگ و کياربرد

برگ
انواع ابزار دستی منبت کاری

آن ها در منبت کاری)
-انواع ابزار دستی (چکش ،مغار ،رنيده گیير ،تني

میز کار

 ،سيوهان ،

چوبساء)
مهارت :
 بكارنيري انواع چوب (راش ،نردو ،توسكا ،چنار ،ممرز ،بلوط،ملج ،زبان ننجشك ،اهرا ،آزاد ،آبنوس ،عناب ،شمشاد)
 بكارنيري اب اردستي مورد استتاده در منب (رنده ،اره ،نيره ،تنگ)
 بكارنيري انواع چكش (هل ي ،چوبي ،رائوچوئي و الستيكي) بكارنيري انواع مغار (تخ  ،نلويي ،نيم باز ،شتره ،چواقويي،قاشقي)
 بكارنيري انواع چوبساء (تخ  ،نرد ،نيم نرد ،طليق ) بكارنيري انواع سوهان (تخ  ،نرد ،نيم نرد ،چهوارنوش،س نوش ،وزي ،نرده ماهي ،راردي ،دم موشي)
نگرش :
رعایت اخالق حرفه ایصرفه جوئی در مصرف مواد اولیه-رعایت نظم و ترتیب در کار

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگيري ابزار دستي مورد استفاده در منبتكاري

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیرعایت اصول ارگونومی در کاررعایت اصول ایمنی در کار با ابزار دستیتوجهات زیست محیطی :
 -خروج پوشال و ذرات چوب از محیط کارگاه

12

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
اندازهگيري و اندازهگذاري ابعاد و زواياي قطعات با
شکل هندسي منظم و غيرمنظم

نظری

عملی

جمع

2

10

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع ابزار دستی

 -متاهيم خكرشي و اندازهنيري

انواع ابزار اندازه گیری و

 وسايل اندازهنذاري و خكرشي (مداد ،خكرش مدرج ،نونيا،متر ،سوزن خك رشي ،خكرش تيرهدار ،هرنار)

اندازه گذاری
انواع چوب پهن برگ و سوزنی
برگ

 واردهاي اندازهنيري ابااد و زوايا و تبديل آنها ب يكديگر وسايل اندازهنيري ابااد و زوايا (متر ،خك رش ،نونيا ،نقا و ،رو يس)
مهارت :
 بكووارنيري واروودهاي انوودازهنووذاري طووول و سووطح درسيستمهاي  SIو انگليسي
 خكرشي و اندازهنذاري قطا رار اندازه نيري ابااد و زواياي قطاات با شكل هندسي مونظم وغيرمنظم
نگرش :
رعایت اخالق حرفه ایصرفه جوئی در مصرف مواد اولیهرعایت نظم و ترتیب در کارایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیرعایت اصول ارگونومی در کاررعایت اصول ایمنی در کار با ابزار دستی13

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
اندازهگيري و اندازهگذاري ابعاد و زواياي قطعات با

نظری

عملی

جمع

شکل هندسي منظم و غيرمنظم
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :
-خروج پسماند از محیط کارگاه

14

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

برشکاري چوب با استفاده از انواع اره دستي

نظری

عملی

جمع

6

73

76

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع چوب پهن برگ

 -متهوم برشكاري چوب وراربرد آن در منب رواري (طوو ي،

انواع چوب سوزنی برگ

عرضي و قوس بري)

میز کار
انواع اره دستی

 -ساختمان انواع ارههاي دستي

انبر چپ و راست کن

 زواياي برش ،تيغ و تراش تيغ اره دستي جنس آ ياژ و هل بدن و تيغ اره دستيروش چپ و راست کردن انواع تیغه اره دستیمهارت :
 بكارنيري انواع ارههاي دستي چپ و راس رردن انواع تيغ هاي اره با انبرچپ وراس رن تي رردن انواع تيغ هاي اره برشكاري طو ي ،عرضي و قوسبري چوب با استتاده از انواعارههاي دستي
نگرش :
رعایت اخالق حرفه ایصرفه جوئی در مصرف مواد اولیهرعایت نظم و ترتیب در کارایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومی در کاررعایت اصول ایمنی در کار با ابزار دستیتوجهات زیست محیطی :
 خروج پسماند از محیط کارگاه15

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
رندهكاري سطوح قطعات چوبي با استفاده از انواع
رندههاي دستي

نظری

عملی

جمع

5

11

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع چوب سوزنی برگ و پهن

 -متهوم رنده راري چوب و راربرد آن در منب راري

برگ
انواع رنده دستی

 -ساختمان انواع رندههاي دستي

میز کار

مهارت :
 بكارنيري رندههاي دستي تي رردن تيغ هاي رندههاي دستي رندهراري سطوح قطاات چوبي رنترل ضخام قطا چوبي رنديده شدهنگرش :
رعایت اخالق حرفه ایصرفه جوئی در مصرف مواد اولیهرعایت نظم و ترتیب در کارایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیرعایت اصول ارگونومی در کاررعایت اصول ایمنی در کار با ابزار دستیتوجهات زیست محیطی :
-خروج پوشال و خرده چوب از محیط کارگاه

16

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ساخت اتصال هاي چوبي طولي و عرضي

نظری

عملی

جمع

6

93

96

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع چوب سوزنی برگ و پهن

-انواع اتصال های چوبی طولی و عرضيی و کياربرد آن هيا در

برگ
انواع ابزار دستی

منبت کاری

میزکار

روش های ساخت انواع اتصاالت چوبی طولی و عرضیمهارت :
 آماده رردن چوب ساخ انواع اتصاالت با اب ار دستيکنترل کیفیت کارنگرش :
رعایت اخالق حرفه ایصرفه جوئی در مصرف مواد اولیهرعایت نظم و ترتیب در کاردرت در کارایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیرعایت اصول ارگونومی در کاررعایت اصول ایمنی در حین کارتوجهات زیستمحیطی :
 -خروج پوشال و خرده چوب از محیط کارگاه

17

نقشه انواع اتصال چوبی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
سوهان كاري و چوبساء كاري قطعات چوبي

نظری

عملی

جمع

6

73

76

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع سوهان

 -متهوم سوهان راري و چوبساء راري چوب

انواع چوبساء
انواع چوب پهن برگ و سوزنی

 -انواع سوهان و راربرد آن

برگ

 -انواع چوبساء و راربرد آن

میز کار

-قسم هاي مختلف سوهان

برس تمیز کردن سوهان و

 -قسم هاي مختلف چوبساء

چوبساء

مهارت :
 سوهان راري چوب چوبساء راري چوب تمي رردن سوهان و چوبساءنگرش :
رعایت اخالق حرفه ایصرفه جوئی در مصرف مواد اولیهرعایت نظم و ترتیب در کارایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیرعایت اصول ارگونومی در کاررعایت اصول ایمنی در حین کارتوجهات زیستمحیطی :
 -خروج پوشال و خرده چوب از محیط کارگاه

18

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
تيز كردن انواع مغار در منبت كاري

نظری

عملی

جمع

6

31

36

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

انواع مغار منبت کاری

دانش :

دستگاه سن

 -دستگاه سنگ سنباده و راربرد آن

کله نمد

 -رل نمد هشرده و مواد آن

سن

 -جنس سنگ سنباده

نفت

میز کار

مهارت :
 بستن سنگ ب دستگاه سنگ سنباده تي رردن انواع مغار ب وسيل سنگ سنباده تي رردن انواع مغار ب وسيل سنگ نتنگرش :
رعایت اخالق حرفه ایصرفه جوئی در مصرف مواد اولیهرعایت نظم و ترتیب در کارایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیرعایت اصول ارگونومی در کاررعایت اصول ایمنی در حین کارتوجهات زیستمحیطی :
 -خروج پلیسه ها و ذرات فلزی از محیط کارگاه

19

سنباده

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :
انتخاب طرح منبت

نظری

عملی

جمع

6

6

73

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع طرح منبت

 -انواع طرح(طبياي ،سنتي ،اسليمي ،ختايي ،مينياتور ،هندسي،

میز کار

چهره و اندام ،ابني و آرار تاريخي ،تلتيقي ،نوشتاري ،مودرن) و
راربرد آن ها
روش های انتخاب طرحمهارت :
 انتخاب طرح منب تصييح طرح منبنگرش :
رعایت اخالق حرفه ایصرفه جوئی در مصرف مواد اولیهرعایت نظم و ترتیب در کارایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیرعایت اصول ارگونومی در کاررعایت اصول ایمنی در حین کارتوجهات زیستمحیطی :
مدیریت پسماند-مدیریت انرژی

21

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انتقال طرح منبت بر روي چوب

نظری

عملی

جمع

5

41

45

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع طرح منبت

 -طرح منب روي چوب و روشهاي انتقال آن

میز کار
دوده

-روش های انتخاب طرح منبت با استفاده از نقشه کار

کاغذ فتوکپی

-روش های طراحی منبت

کاربن

مهارت :

سوزن

 -انتقال طرح منب بر روي چوب

وسایل طراحی
نوشت افزار

 -چسباندن هتورپي طرح منب بر روي چوب

وسایل آموزشی و کمک

 -انتقال طرح منب بر روي چوب توسك راربن

آموزشی

-روغني رردن سطح راغذ و انتقال آن بر روي چوب

روغن

سوزني رردن طرح و استتاده از دوده جه انتقال طرح منب طراري مستقيم روي چوبنگرش :
رعایت اخالق حرفه ایصرفه جوئی در مصرف مواد اولیهرعایت نظم و ترتیب در کارایمنی و بهداشت :
استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیرعایت اصول ارگونومی در کاررعایت اصول ایمنی در حین کارتوجهات زیستمحیطی :
 -خروج آالینده ها از محیط کار

21

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
برش چوب با دستگاه اره عمودبر

نظری

عملی

جمع

0

76

73

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع چوب سوزنی برگ و پهن

 -اره عمود بر و ساختمان آن

برگ
میز کار

 -تيغ هاي اره عمود بر و راربرد آن ها

اره عمودبر

-روش های برشکاری چوب با دستگاه اره عمود بر

تیغه های اره عمود بر

مهارت :

وسایل حفاظت و ایمنی فردی

 -بكارنيري قسم هاي مختلف اره (رليد قطع و وصل ،ضامن

وسایل آموزشی و

رليد ،رليد تنظيم دور ،رليد ارتااش تيغ  ،صوتي و هوي هواي
تنظيم)
 رعاي ايمني ضمن رار با دستگاه اره عمود بر برشكاري ب وسيل دستگاه اره عمود برکنترل ابعاد کارنگرش :
رعایت اخالق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جوئی در مصرف مواد اولیهایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومی در کاررعایت اصول ایمنی در کاراستفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیتوجهات زیستمحیطی :
-خروج پوشال و خرده چوب از محیط کارگاه

22

کمک آموزشی
وسایل اندازه گیری

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
منبت كاري بر روي چوب

نظری

عملی

جمع

25

165

191

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع چوب سوزنی برگ و پهن

 -سبك هاي صنايع مبلمان و راربرد منبو رواري در سواخ

برگ
میز کار

آنها
روش هاي منب راري روي چوب ( رم برجست "رو يوف"،نيم برجست "بارو يف"و تمام برجست "اور يف")
روش هاي مغارراري طرح هاي منبمهارت :
 انتخاب چوب مناسب جه عمليات منب راري انتخاب و استتاده از انواع مغارهاي منب ضرب زدن ب مغار توسك چكش الستيكي منب راري طرح هاي مختلف بر روي چوبنگرش :
رعایت اخالق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جوئی در مصرف مواد اولیهایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومی در کاررعایت اصول ایمنی در کاراستفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیتوجهات زیستمحیطی :
-خروج پوشال و ذرات چوب از محیط کارگاه
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انواع مغار
انواع چکش

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :
پرداخت كاري و سنباده كاري منبت

نظری

عملی

جمع

5

18

23

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

انواع رطعه کار منبت شده

 -متهوم هرداخ راري

انواع ورق سنباده با درجات
مختلف

 -سنباده و انواع آن (راغذي ،هارچ اي ،هوس آب)

مشتی

 -شماره بندي سنبادهها و راربرد آن ها

میز کار

مشتی و کاربرد آن ها در سنباده کاریمهارت :
 بكارنيري انواع وسايل هرداخ بكارنيري انواع سنباده هرداخ و سنباده راري منبنگرش :
رعایت اخالق حرفه ایرعایت نظم و ترتیب در کارصرفه جوئی در مصرف مواد اولیهایمنی و بهداشت :
رعایت اصول ارگونومی در کاررعایت اصول ایمنی در کاراستفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردیتوجهات زیستمحیطی :
 -خروج پوشال و ذرات چوب از محیط کارگاه
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

جعبه ابزار

استاندارد

 12عدد

2

میزکار

 4نفره

 4دستگاه

3

وایت برد

استاندارد

 1عدد

4

کمد جالباسی

استاندارد

 12عدد

2

میز و صندلی

استاندارد

 12عدد

6

جعبه کمکهای اولیه

استاندارد

 1عدد

7

چرخ سن

سنباده

استاندارد

 1دستگاه

0

کپسول آتش نشانی

استاندارد

 2عدد

توضیحات

توجه :
 -تجهیزات براي ي

کارگاه به ظرفیت  76نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

چوب

(ملچ ،افرا ،گردو ،راش ،توسکا ،چنار،

 0/2متر مکعب

بلوط ،زبان گنجشک ،آزاد ،آبنوس،
عناب ،شمشاد)
2

چسب چوب

نجاری

 2کیلوگرم

3

ماژیک وایت برد

استاندارد

 12عدد

توجه :
 -مواد براي ي

کارگاه به ظرفیت  76نفر در نظر گرفته شود.
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توضیحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

متر نواری

 3و  2متری

 12عدد

2

مته مارپیچ

استاندارد

 12عدد

3

انبر چپ و راست کن

استاندارد

 3عدد

4

عینک حفاظتی

استاندارد

 12عدد

2

گوشی حفاظتی

استاندارد

 12عدد

6

ماسک حفاظتی

استاندارد

 12عدد

7

گیره گردان

استاندارد

 12عدد

0

چکش الستیکی

استاندارد

 12عدد

9

مغار تخت

راست

 12عدد

10

مغار گلویی

کج

 12عدد

11

مغار گلویی

نیمه باز

 12عدد

12

مغار گلویی

باز

 12عدد

13

مغار

شفره

 12عدد

14

چوبساء

طلیقه تخت

 12عدد

12

چوبساء

طلیقه سرکج

 12عدد

16

اره دستی (انواع اره دستی)

استاندارد

 12عدد

17

سن

نفت

استاندارد

 12عدد

10

اره عمودبر

استاندارد

 3دستگاه

19

دریل دو دور

استاندارد

 3دستگاه

20

لباس کار

استاندارد

 12دست

توجه :
 -ابزار براي ي

کارگاه به ظرفیت  76نفر در نظر گرفته شود.
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توضیحات

