
 

 

 
 
 
 

 

  



 

 

     

 و انتقال نقشه عالمت گذارینقشه خوانی،  و انتقال نقشه نقشه خوانی  1
 ساعت  120هفته  شش

 

 اع پیچ های مورد استفاده در ساخت خرپاهاانو شناخت و بکارگیری انواع پیچ  2
 ساعت 30یک هفته 

 

 مورد استفاده در سازه ها انواع قید و بستهای فلزی شناخت و بکارگیری قید و بستهای فلزی  3
 ساعت 30یک هفته 

 

 ساخت جیگ و فیکسچر کاربردی  ساخت انواع جیگ و فیکسچر  4
 ساعت  60دو هفته 

 

 زار دستیبا اب  ی عرضیبرش هاانواع   5
 با ابزار دستی عرضی داربرشهای مستقیم و زاویه

 
 

 ساعت  90سه هفته 
 

  با ابزار برقی ی عرضی و طولیبرش هاانواع   6
 با ابزار برقی عرضی و طولی داربرشهای مستقیم و زاویه

 

 

 ساعت  60هفته  دو
 

 ساخت اتصاالت کاربردی نجاری ساخت اتصاالت کاربردی نجاری  7
 ساعت 60دو هفته 

 

 ه نمونه کشوریساخت پروژ ه نمونه کشوریساخت پروژ  8
 ساعت 60دو هفته 

 

 درصدی و ساخت پروژه نمونه کشوری 30تغییر  درصدی و ساخت پروژه نمونه کشوری 30تغییر   9
 ساعت 60دو هفته 

 

 دستگاههای همراهساخت جعبه ابزار متناسب با ابزار و  ساخت جعبه ابزار متناسب با ابزار و دستگاههای همراه  10
هفته معادل  22جمع  ساعت 30یک هفته 

 ساعت 700



 

  
 

   
 

  

-کامپیوتر–فایل اتوکد نقشه  -لوازم تحریر –انواع نقشه ابزار نقشه کشی  نقشه خوانی و انتقال نقشه 1

  نقاله-گونیا-خط کش-2Hمداد 
       نقشه خوانی سه نما 1-1

       نقشه خوانی برش و دتایل 1-2

       نقشه خوانی اتصاالت 1-3

       عالمت گذاری 1-4

       انتقال نقشه 1-5

       نقشه انفجاری 1-6

1-7        

1-8        

 شناخت و بکارگیری انواع پیچ 2

 

 چوب-دریل شارژی-پیچ گوشتی -انواع پیچ ها

       انواع پیچ ها در صنعت چوب 2-1

ها در ساخت اسکلت  انواع پیچ 2-2        

     کار با انواع پیچ ها 2-3
 
  

  
 

   
 

  

 پیچ، دریل و ... چوب، انواع بست های فلزی، شناخت و بکارگیری قید و بستهای فلزی 3



  
 

   
 

  

       بست ال فلزی 3-1

       بست تی شکل 3-2

       بست لبه ای 3-3

       بست سر به سر 3-4

       سایر بستها 3-5

3-6        

3-7        

3-8        

 ساخت انواع جیگ و فیکسچر 4
 ماشینها و ابزار -پیچ-چسب-ام دی اف-چوب

       ساخت جیگ دم چلچله 4-1

       ساخت جیگ قوس 4-2

       ساخت جیگ فاق و زبانه 4-3

       زبانه دار ساخت جیگ نیم و نیم 4-4

       ساخت جیگ های ترکیبی 4-5

4-6        

4-7        

4-8        

        



  
 

   
 

  

 -نقاله -اره فارسی بر دستی-اره نوکی-اره پشت دار-اره دستی با ابزار دستی  ی عرضیبرش هاانواع  5

 مداد
       انواع برش با اره دستی 5-1

       انواع برش با اره پشت دار 5-2

       انواع برش با اره نوکی 5-3

       انواع برش با اره فارسی بر دستی 5-4

5-5        

5-6        

5-7        

5-8        

  با ابزار برقی ی عرضی و طولیبرش هاانواع  6
 اره گرد میزی-اره فارسی بر برقی رومیزی-چوب

6-1 
با اره فارسی بر  عرضی انواع برش

 میزیبرقی رو
      

       اره گرد میزیبا  طولی انواع برش 6-2

6-3        

6-4        

6-5        

6-6        

6-7        

6-8        



  
 

   
 

  

چسب و -پیچ-اره فارسی بر برقی رومیزی-انواع اره دستی-چوب ساخت اتصاالت کاربردی نجاری 7

... 
       ساخت اتصال دم چلچله 7-1

       ساخت اتصال فاق و زبانه 7-2

       ساخت اتصال نیم و نیم زبانه دار 7-3

7-4        

7-5        

7-6        

7-7        

7-8        

 ه نمونه کشوریساخت پروژ 8

 

 -دستی ابزار برقی -انواع ابزار درودگری -چوب-نقشه کار

 سنباده لرزان-ماشین پوست-سنباده-پیچ-چسب-ماشینها
  ه نمونه کشوریساخت پروژ 8-1

 
      

       پرداخت کاری 8-2

8-3        

8-4 
 

      

8-5        

8-6        

8-7        

8-8        

        



  
 

   
 

  

ابزار برقی  -ریانواع ابزار درودگ -چوب-ام دی اف-نقشه کار درصدی و ساخت پروژه نمونه کشوری 30تغییر  9

 پیچ-چسب-ماشینها -دستی

9-1 
درصدی و ساخت پروژه نمونه  30تغییر 

 کشوری
      

9-2        

9-3        

9-4        

9-5        

9-6        

9-7        

9-8        

 ساخت جعبه ابزار متناسب با ابزار و دستگاههای همراه 10
ابزار برقی  -انواع ابزار درودگری -چوب-ام دی اف-نقشه کار

 پیچ-چسب-ماشینها -دستی

10-1 
ساخت جعبه ابزار متناسب با ابزار و 

 دستگاههای همراه
      

10-2        

10-3        

10-4        

10-5        

10-6        


