
 

 

 
 
 
 

 

  



 

 

     

 نقشه خوانی وعالمت گذاری نقشه خوانی  1
 ساعت  44دوهفته 

 

 ساخت اتصاالت  2
 ساخت انواع اتصاالت

 

 

 ساعت  132سه هفته 
 

 ساخت جیک وشابلن  3
 ساخت انواع جیک وشابلن

 

 

 ساعت  132سه هفته 
 

 مونتاژکاری کالف  مونتاژکاری  4
 ساعت  132سه هفته 

 

 انواع اتصال دم چلجله ساخت اتصاالت با ابزار دستی   5
 ساعت 88دوهفته 

 

  ساخت پروژه های ساده فلت و تری دی  ساخت پروژه های ساده فلت و تری دی  6
 ساعت  132هفته  سه

 

 پرداخت کاری پرداخت کاری   7
 ساعت  88دوهفته 
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  زمان سنجی در اجرای پروژه  زمان سنجی در اجرای پروژه  9
 ساعت  88دوهفته 

 نی و قوانین نمره دهی مسابقات مقررات ایم مقررات ایمنی و قوانین نمره دهی مسابقات   10
هفته معادل  25جمع  ساعت  44یک هفته 
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  کامپیوتر–لوازم تحریر فایل اتوکد نقشه  –انواع نقشه ابزار نقشه کشی  نقشه خوانی وعالمت گذاری 1
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 اتصاالت
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  یک
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       عالمت گذاری اتصاالت  1-6

1-7        
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 ساخت انواع اتصاالت

 
 

ماشین آالت و  چوب پهن برگان )راش یا بلوط (و انواع تیغ فرزو  کلیه

 ابزار نجاری

       انواع اتصال نیم و نیم  2-1

       انواع کام و زبانه  2-2
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 ساخت انواع جیک وشابلن

 

 

یه ماشین آالت و کل mdfچوب پهن برگان )راش یا بلوط (انواع تخته 

 ابزار نجاری

       ساخت  جیگ برش دم گاوی   3-1

       ساخت جیگ برش قوس  3-2
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       مونتاژ کالف چوبی ساده  فلت 4-1

       مونتاژ کالف چوبی ساده  تری دی 4-2

4-3        



  
 

   
 

  

کلیه ماشین آالت و  mdfچوب پهن برگان )راش یا بلوط (انواع تخته  ساخت اتصاالت با ابزار دستی 5

اره مویی –اره ژاپنی –ابزار نجاری و انواع اره دستی و اره پشت دار 

 و انواع مغار –
       اتصال دمچلچله ساده  5-1
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 فلت
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رگان )راش یا بلوط (و انواع تیغ فرزو  کلیه ماشین آالت و چوب پهن ب
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ساعت  22اجرای پروژه در زمان 
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کارت نمره  –شرح فنی مسابقات جهانی  –ابزار نجاری وسایل ایمنی 
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