
  كابينت سازي: رشته                 عناوين توانمنديهاي برگزيدگان حاضر در مرحله اول اردوهاي آموزشي آماده سازي        1فرم 
  مالحظات  تجهيزات مور نياز  مدت آموزش  آيتم هاي آموزشي  عناوين توانمنديهاي مورد نياز  رديف

  روز 1  كاركرد با انواع اره دست 

   روز1  كاركرد با انواع رنده دستي 

   روز1  انواع ابزار اندازه گيري و اندازه گذاريكاركرد با 

   روز1  كاركرد با انواع چوبساء و سوهان 

   روز2  كاركرد با انواع مغارو اسكنه 

   روز1  گيره ها و نحوه كار با آنها ‘ شناخت چكشها 

   روز3  ساخت انواع اتصال فاق و زبانه 

   روز3  ساخت انواع اتصال كام و زبانه 

   روز4  ساخت انواع اتصال دم چلچله 

  توانايي ساخت اتصاالت با دست 1

   روز1  ساخت انواع اتصالهاي طولي 

انواع اره دستي، گونيا و  -
  متر

   انواع رنده دستي -
 انواع ابزار اندازه گيري و -

  اندازه گذاري
   انواع چوبساء و سوهان -
   انواع مغار و اسكنه-
   انواع چكش الستيكي-
   انواع چكش-
   ميزكار و گيره -

   روز1  مقياسها ‘ كادربندي ‘ شناخت كاغذرسم 

   روز1  به قسمتهاي مساوي و مختلفتقسيم دايره 

   روز1  شناخت انواع نور و صفحه تصوير

   روز1  شناخت انواع خط و كاربرد آن درنقشه

   روز1  شناخت انواع فرجه ها در رسم
   روز2  ترسيم سه نما از اجسام

   روز1  شناخت استانداردهاي نقشه كشي در صنايع چوب

  توانايي رسم فني2

   روز4   انجام پروژهترسيم نقشه و

 مداد اتود با شماره هاي -
  مختلف 

   A0 و A3 و A4 كاغذ -
   ميزنقشه كشي -
 انواع مداد پاك كن و -

  تراش 

   مرحله اول اردو-

   مرحله اول اردو-   پانل بر -   روز1  كاركرد با انواع پانل بر عمودي و افقي توانايي كار با ماشين آالت عمومي صنايع 3
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  كابينت سازي: رشته                 عناوين توانمنديهاي برگزيدگان حاضر در مرحله اول اردوهاي آموزشي آماده سازي        1فرم 
  مالحظات  تجهيزات مور نياز  مدت آموزش  آيتم هاي آموزشي  عناوين توانمنديهاي مورد نياز  رديف

   روز1   با تك اره ها و اره هاي دوركنكاركرد

   روز1  كاركرد با انواع اره فارسي بر

   روز1  گندگي  ‘ اره نواري ‘  كاركرد با انواع كف رند 

   روز1  كاركرد با انواع كام كن و لوالكوب

  چوب 

    كاركرد با دستگاه دم چلچله زن

   تك اره و دوركن -
   انواع اره فارسي بر -
  گندگي ‘  كف رند -

كام كن و ‘ اره نواري 
  لوالكوب 

   دستگاه دم چلچله زن-

   روز6  ساخت يك نمونه پروژه فنالند 
توانايي ساخت وانجام دو پروژه عملي در 4

   روز6  ساخت يك نمونه پروژه ژاپن  جهانيحد 

   كليه ابزار دست و -
  ماشين آالت 

  
  

  دفتر مسابقات بين المللي مهارت
  87شهريور 
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  كابينت سازي: رشته             كانادا-2009 اعزامي به مسابقات جهاني اردوهاي آماده سازي برگزيدگانمرحله اول برنامه هفتگي           2فرم 

  آيتم هاي آموزشي*  رديف  برنامه هفتگي
  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه

  مالحظات  مكان آموزشي

    استانهاي برگزيدگان  -              توانايي ساخت اتصاالت با دست   1
                 ساعت6  كار با انواع اره دست   1-1
             ساعت6    كار با انواع رنده دست  1-2
         ساعت6      اندازه گذاري  كار با انواع ابزار اندازه گيري و  1-3
       ساعت6        كار با انواع چوبساء و سوهان   1-4
   ساعت6   ساعت6          كار با انواع مغار و اسكنه  1-5
             ساعت6   با آنها  گيره ها و نحوه كار‘ شناخت چكشها   1-6

       ساعت6   ساعت6   ساعت6    ساخت انواع اتصال فاق و زبانه    1-7

  ساخت انواع اتصال كام و زبانه    8-1   ساعت6   ساعت6        
             ساعت6

     ساعت6   ساعت6   ساعت6   ساعت6    ساخت انواع اتصال دم چلچله    1-9

   ساعت6            ساخت انواع اتصال طولي    1-10
              توانايي رسم فني  2

  

               ساعت6  شناخت كاغذ رسم، كادربندي، مقياسها    2-1
             ساعت6    تقسيم دايره به قسمتهاي مساوي و مختلف  2-2
           ساعت6      شناخت انواع نور و صفحه تصوير   2-3
       ساعت6        شناخت انواع خط و كاربرد آن در نقشه    2-4

  

  
         ساعت6          شناخت انواع فرجه ها در رسم  2-5
       ساعت6            ترسيم سه نما از اجسام  2-6
               ساعت6  ترسيم سه نما از اجسام   2-6
             ساعت6    شناخت استانداردهاي نقشه كشي در صنايع چوب    2-7
   ساعت6   ساعت6   ساعت6   ساعت6      ترسيم نقشه و انجام پروژه    2-8
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  كابينت سازي: رشته             كانادا-2009 اعزامي به مسابقات جهاني اردوهاي آماده سازي برگزيدگانمرحله اول برنامه هفتگي           2فرم 
  آيتم هاي آموزشي*  رديف  برنامه هفتگي

  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه
  مالحظات  مكان آموزشي

                توانايي كار با ماشين آالت عمومي صنايع چوب    3
               ساعت6  كاركرد انواع پانل بر عمودي و افقي  3-1
             ساعت6    كاركرد با تك اره ها و اره هاي دوركن  3-2
           ساعت6      كاركرد با انواع اره فارسي بر  3-3
         ساعت6        گندگي   و اره نواري ‘ كاركرد با انواع كف رند  3-4
       ساعت6          كاركرد با انواع كام كن و لوال كوب    3-5
     ساعت6            كاركرد با دستگاه دم چلچله زن  3-6

                توانايي ساخت و انجام دو پروژه عملي   4
    ساعت 6   ساعت6   ساعت6   ساعت6   ساعت6   ساعت6  ساخت يك نمونه پروژه فنالند  4-1
   ساعت6   ساعت6   ساعت6   ساعت6   ساعت6   ساعت6  ساخت يك نمونه پروژه ژاپن   4-2

  استانهاي برگزيدگان 

  
                 درج شده اند1آيتم هاي آموزشي آيتم هايي مي باشند كه در فرم شماره  •

  
  دفتر مسابقات بين المللي مهارت

 87شهريور 
 

 


