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

   روز 1 نقشه هاي جهانيكاربردي شناخت خطوط 
  روز1  اشكال هندسي و كاربرد آنها در نقشه هاي جهاني

  روز1  شناخت عالئم بين المللي مواد مورد استفاده در پروژه ها
  روز1  تحليل صحيح اندازه گذاري هاي نقشه پروژه

  روز1  تجسم سه بعدي اجسام در نقشه پروژه
   نقشه خواني و درك پروژه هاي جهاني 1

  روز1   نقشه پروژه جهانيتجزيه و تحليل يك

    

  روز1  انتقال عاليم و اندازه هاي نقشه روي قطعات چوبي
  روز1  عالمت گذاري اتصال دم چلچله يك رو مخفي و معمولي

  روز1  عالمت گذاري فاق و زبانه واتصال انگشتي
  روز1  لف برش كاري اتصال دم چلچه با اره هاي دستي مخت

  روز1  مغار كاري اتصال دم چلچله و انگشتي 
  روز1  شناخت روكش ها و درز كردن روكش ها در اشكال مختلف 

  روز1  كش كاري و اتصاالت به شكل صحيحوربكار گيري چسب در 

  كار با ابزارهاي دستي 2

  روز1  پرداخت و سنباده كاري با دست 

    

  
  دفتر مسابقات بين المللي مهارت

  87 دي



  
  كابينت سازي :رشته               اردوهاي آموزشي آماده سازي دوم         عناوين توانمنديهاي برگزيدگان حاضر در مرحله 1فرم 

  مالحظات  تجهيزات مور نياز  مدت آموزش  آيتم هاي آموزشي  عناوين توانمنديهاي مورد نياز  رديف
  روز1   اشكال مختلف برشكاري با اره چكشي به

  روز1  سوراخكاري با دريل در زواياي مختلف
  روز1  پرداخت با انواع دستگاههاي پرداخت كننده 

  روز2  فرز كاري با اورفرز برقي دستي
  روز3  فرز كاري با اورفرز ميزي

  روز1  كار با دوبل زن بيسكويتي به صورت حرفه اي 
  روز1  اع شابلون ها بر اساس نياز نقشه پروژهساخت انو

  و برقياي دستي  هدستگاهكار با 3

  روز1  د صحيح دستگاه فارسي بر برقيركارب

    

  روز2  برشكاري با انواع ماشينهاي برش
  روز7  كار با فرز ميزي به صورت حرفه اي

  كار با تجهيزات 4  روز2  كار با سنباده ديسكي و نواري و دوكي

  روز1   كم كن كار با دريل ستوني و

    

  روز1  تجزيه و تحليل پروژه مذبور 
  ساخت يك پروژه جهاني 5

  روز3  ساخت پروژه 
    

  
  دفتر مسابقات بين المللي مهارت

  87 دي



  

  ت سازيكابين :رشته           كانادا-2009اردوهاي آماده سازي برگزيدگان اعزامي به مسابقات جهاني مرحله دوم           برنامه هفتگي 2فرم 
  آيتم هاي آموزشي*   رديف  برنامه هفتگي

  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه
  مالحظات

                 نقشه خواني و درك پروژه هاي جهاني   1
              ساعت 6  كاربردي نقشه هاي جهانيشناخت خطوط   1-1
             ساعت6    اشكال هندسي و كاربرد آنها در نقشه هاي جهاني  2-1
           ساعت6      شناخت عالئم بين المللي مواد مورد استفاده در پروژه ها  3-1
         ساعت6        تحليلي صحيح اندازه گذاري هاي نقشه پروژه  4-1
       ساعت6          تجسم سه بعدي اجسام در نقشه پروژه  5-1
     ساعت6            تجزيه و تحليل يك نقشه پروژه جهاني  6-1

                ستيكار با ابزارهاي د  2
               ساعت6  انتقال عاليم و اندازه هاي نقشه روي قطعات چوبي  1-2
             ساعت6    عالمت گذاري اتصال دم چلچله يك رو مخفي و معمولي  2-2
           ساعت6      عالمت گذاري فاق و زبانه واتصال انگشتي  3-2
       ساعت6   ساعت6        برش كاري اتصال دم چلچه با اره هاي دستي مختلف  4-2

  مغار كاري اتصال دم چلچله و انگشتي  2-5     ساعت6          
               ساعت6

         ساعت6   ساعت6   ساعت6    شناخت روكش ها و درز كردن روكش ها در اشكال مختلف  6-2
       ساعت6          بكار گيري چسب در وركش كاري و اتصاالت به شكل صحيح  7-2
     ساعت6            پرداخت و سنباده كاري با دست  8-2

  درج شده اند1آيتم هاي آموزشي آيتم هايي مي باشند كه در فرم شماره  •
  دفتر مسابقات بين المللي مهارت

  87 دي
  



  
  كابينت سازي :رشته           كانادا-2009اردوهاي آماده سازي برگزيدگان اعزامي به مسابقات جهاني مرحله دوم           برنامه هفتگي 2فرم 

  هاي آموزشيآيتم *   رديف  برنامه هفتگي
  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه

  مالحظات

                دستگاهاي دستي برق  3
               ساعت6  برشكاري با اره چكشي به اشكال مختلف  1-3
             ساعت6    سوراخكاري با دريل در زواياي مختلف  2-3
           ساعت6      پرداخت با انواع دستگاههاي پرداخت كننده  3-3
       ساعت6   ساعت6        فرز كاري با اورفرز برقي دستي  4-3

   ساعت6          
  فرز كاري با اورفرز ميزي  5-3

           ساعت6   ساعت6
  

           ساعت6      كار با دوبل زن بيسكويتي به صورت حرفه اي  6-3
         ساعت6        ساخت انواع شابلون ها بر اساس نياز نقشه پروژه  7-3
       ساعت6          كاربد صحيح دستگاه فارسي بر برقي  8-3

                كار با تجهيزات  4
     ساعت6           ساعت6  برشكاري با انواع ماشينهاي برش  1-4

  كار با فرز ميزي به صورت حرفه اي  4-2     ساعت6   ساعت6   ساعت6   ساعت6   ساعت6  
             ساعت6   ساعت6

         ساعت6   ساعت6      دوكيكار با سنباده ديسكي و نواري و   3-4
       ساعت6          كار با دريل ستوني و كم كن  4-4

                ساخت يك پروژه جهاني  5
     ساعت6            تجزيه و تحليل پروژه مذبور  1-5
           ساعت6   ساعت6   ساعت6  ساخت پروژه  2-5

  درج شده اند1آيتم هاي آموزشي آيتم هايي مي باشند كه در فرم شماره  •
  ابقات بين المللي مهارتدفتر مس

 87 دي


