
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

     

 يوعالمت گذار ينقشه خوان ينقشه خوان  1
 ساعت  44دوهفته 

 

 ساخت اتصاالت  2
 ساخت انواع اتصاالت

 

 

 عت سا 132سه هفته 
 

 ک وشابلنيساخت ج  3
 ک وشابلنيساخت انواع ج

 

 

 ساعت  132سه هفته 
 

 تيونيکالف و  يمونتاژکار يمونتاژکار  4
 ساعت  132سه هفته 

 

 انواع اتصال دم چلجله  يساخت اتصاالت با ابزار دست  5
 ساعت 88دوهفته 

 

 نصب  انواع درو کشو نصب درو کشو   6
 ساعت  132سه هفته 

 

 يپرداخت کار  يپرداخت کار  7
 ساعت  88دوهفته 

 

  ساعت  176چهار هفته  ينمونه پروژه کشور ياجرا  ينمونه پروژه کشور ياجرا  8

 يپروژه بصورت سرعت ياجرا  يپروژه بصورت سرعت ياجرا  9
 ساعت  88دوهفته 

 مسابقات  ين نمره دهيو قوان يمنيمقررات ا مسابقات  ين نمره دهيو قوان يمنيمقررات ا  10
هفته معادل  25جمع  ساعت  44فته ک هي

 ساعت 1100



 

  
 

   
 

  

  وتريکامپ–ل اتوکد نقشه ير فايلوازم تحر – يانواع نقشه ابزار نقشه کش يوعالمت گذار ينقشه خوان 1

       سه نما ينقشه خوان 1-1

       ليبرش و دتا ينقشه خوان 1-2

ص ابعاد و يتشخ ينقشه خوان 1-3

 االتاتص

      

       راق االت يص يتتشخ ينقشه خوان 1-4

       يمثلث يعالمت گذار 1-5

       اتصاالت  يعالمت گذار 1-6

1-7        

1-8        

2 
 ساخت انواع اتصاالت

 

 

ن آالت و يه ماشيغ فرزو  کليا بلوط (و انواع تيچوب پهن برگان )راش 

 يابزار نجار

       م يم و نيال نانواع اتص 2-1

       انواع کام و زبانه  2-2

2-3 

 انواع اتصال دمچلچله 

 ن (ي)با ماش

 

      

       يانواع اتصال انگشت 2-4

       انواع اتصال دوبل  2-5



  
 

   
 

  

       يبيانواع اتصال ترک 2-6

       يتيسکوئيانواع اتصال ب 2-7

       انواع فاق  و زبانه 2-8

        

  
 

   
 

  

3 

 ک وشابلنيساخت انواع ج

 

 

ن آالت و يه ماشيکل mdfا بلوط (انواع تخته يچوب پهن برگان )راش 

 يابزار نجار

         يگ برش دم گاويساخت  ج 3-1

       گ برش قوس يساخت ج 3-2

       گ اتصال کام و زبانه يساخت ج 3-3

       يگ انگشتيساخت ج 3-4

       لوال  يگ جا سازيساخت ج 3-5

       چوب يگ فرم دهيساخت ج 3-6

       اب يگ مرکز يساخت ج 3-7

        يابتکار يگ هايساخت ج 3-8

4 
 

 تيونيکالف و  يمونتاژکار

ن آالت و يه ماشيکل mdfا بلوط (انواع تخته يچوب پهن برگان )راش 

 و کالف بند  يره دستيانواع گ يابزار نجار
       ساده    يمونتاژ کالف چوب 4-1

       ه دار   يزاو  يمونتاژ کالف  چوب 4-2



  
 

   
 

  

         نت ساده يکابمونتاژ  4-3

       قوس دار     يالف  چوبمونتاژ ک 4-4

       ه دار   ينت   زاويمونتاژ کاب 4-5

4-6 
نت  يو کاب يمونتاژ کالف  چوب

   يبيترک
      

4-7 
ت پروژه به کالف يونيمونتاژ 

  يچوب
      

       مونتاژ در و کشو پروژه  4-8

        

  
 

   
 

  

ن آالت و يه ماشيکل mdfا بلوط (انواع تخته يچوب پهن برگان )راش  يساخت اتصاالت با ابزار دست 5

 يياره مو– ياره ژاپن–و اره پشت دار  يو انواع اره دست يابزار نجار

 انواع مغار  و–
       اتصال دمچلچله ساده  5-1

        يک رو مخفياتصال دمچلچله  5-2

        ياتصال دمچلچله دورو مخف 5-3

       ز کردن مغار يت 5-4

5-5        

5-6        

5-7        



  
 

   
 

  

5-8        

  نصب  انواع درو کشو 6

 

ن آالت و يه ماشيغ فرزو  کلياع تا بلوط (و انويچوب پهن برگان )راش 

 انواع لوال و چفت مگنت  يابزار نجار
       نصب در توکار  6-1

       نصب در روکار 6-2

        ينصب در با لوال مخف 6-3

         ينصب در قاب لبه ا 6-4

       ياريش يل چوبينصب کشو با ر 6-5

       ل معلق ينصب کشو با ر 6-6

       ر کاريل زينصب کشو با ر 6-7

       در نصب شده  يابيب يع 6-8

 
کشو نصب  يابيب يو ع يروانکار

 شده 
      

  
 

   
 

  

ن آالت و يه ماشيکل mdfا بلوط (انواع تخته يچوب پهن برگان )راش  يپرداخت کار 7

انواع ورق – ن مکنده پرتابليماش–ن سنباده يو انواع ماش يابزار نجار

 چسب چوب و چسب پاتکس  –سه يسنباده و ل
        يسکيبا سنباده د يپرداخت کار 7-1

       با سنباده لرزان يپرداخت کار  7-2

با سنباده گردان  يکار پرداخت 7-3

 لرزان

      

        يبا سنباده دست يپرداخت کار  7-4



  
 

   
 

  

       ساخت تخته سنباده 7-5

       سه يبا ل  يپرداخت کار 7-6

       گوشه ها   يپرداخت کار 7-7

7-8        

8 
 ينمونه پروژه کشور ياجرا

 

 

ن آالت و يه ماشيرزو  کلغ فيا بلوط (و انواع تيچوب پهن برگان )راش 

 راق يانواع چسب و سنباده و  –نت نقشه يپر-يابزار نجار

       ينمونه پروژه کشور ياجرا 8-1

       ينمونه پروژه کشور ياجرا 8-2

       ينمونه پروژه کشور ياجرا 8-3

       ينمونه پروژه کشور ياجرا 8-4

       ينمونه پروژه کشور ياجرا 8-5

       ينمونه پروژه کشور ياجرا 8-6

       ينمونه پروژه کشور ياجرا 8-7

       ينمونه پروژه کشور ياجرا 8-8

        

  
 

   
 

  

ن آالت و يه ماشيغ فرزو  کليا بلوط (و انواع تيچوب پهن برگان )راش  يپروژه بصورت سرعت يجراا 9

  راقيانواع چسب و سنباده و  –نت نقشه يپر-يابزار نجار

       ساعت  22پروژه در زمان  ياجرا 9-1



  
 

   
 

  

ساعت  22پروژه در زمان  ياجرا 9-2

 ن آالت يک ماشيهمراه ب با تراف

 

 

 

      

پروژه در زمان کمتر  ياجرا 9-3

 ساعت22از

      

 يزمان مسابقه و اجرا يه سازيشب 9-4

 پروژه 

      

9-5        

9-6        

9-7        

9-8        

 مسابقات  ين نمره دهيو قوان يمنيمقررات ا 10
ن آالت و يه ماشيغ فرزو  کليا بلوط (و انواع تيچوب پهن برگان )راش 

کارت نمره  – يمسابقات جهان يشرح فن – يمنيل ايوسا ير نجارابزا

  يده
       ماشن آالت  يمنيمقررات ا 10-1

        يفرد يمنيمقررات ا 10-2

        يکم ينمره ده 10-3

        يفيک ينمره ده 10-4

       جاجمنت  ينمره ده 10-5

10-6 
ن خاص رشته و موارد يقوان

 ممنوعه 
      

10-7        

10-8        


