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 توضیح مختصر راجع به پروژه

 پروژه كشوري  رشته كابینت سازي 

و دستور العمل ولیست ابعاد تمام شده مراه نقشه كامل ه پروژه ین دستور العمل شامل روش ساخت ا 

 .  نمره دهي و داوري مي باشد

.جهت دریافت فایل  نقشه هاي پروژه با درصورت وجود مغایرت در تصاویرو نقشه،مالک نقشه خواهد بود 

 تماس بگیرید . استانمسئول مسابقات 

  این پروژه شامل یک كابینت تک در و تک كشو است كه از دو قسمت پایه چوبي و یونیت ساخته شده از  

روكش طبیعي  است  كشو داراي ساختار سنتي است كه  با ریل چوبي داخل یونیت  وپشت در  MDFتخته 

این پروژه در روز مسابقه با حدود   نصب میگردد .قسمت جلو و پشت  یونیت داراي زهوار چوبي است .

 درصد تغییرات اجرا خواهد شد . 30

 دستورالعمل اجراي پروژه:

یک ساعت زمان براي آشنایي با نقشه و كنترل مواد  اولیه دارید .درصورتي كه متریال مناسب نیست قبل از شروع مسابقه به   -1

 كارشناسان اطالع دهید  .

 هاي اندازه گیري همراه خود را با شابلنهاي داخل سایت مسابقه تست نمایند . قبل از شروع مسابقه ابزار -2

 شود. ساخته ابزار دستيباید با  اتصاالت دمچلچله كشو كه به جز انجام میگردد  آالت  ماشین كلیه مراحل با -3

 رارائه شود . قطعات كالف پایه ها و یونیت و در و كشو  باید قبل از مونتاژ عالمت گذاري شده به داو-5

 .كلیه اتصاالت باید قبل از چسباندن براي نمره دهي به داوران ارائه شود -6

 اتصاالت یونیت  اصلي دوبل بیسکوئیتي و دوبل چوبي است كه مطابق با نقشه انجام میگردد .-7

 پایه ها پیچ است . اتصال بدنه به   -8

 . پایان یابد ساعت  22زمان در و حداكثر  گردد انجامكامال ایمن و مطابق با نقشه  باید به شیوه اي  پروژه این  اجراي -9

با توجه به قوانین مسابقات جهاني و كشوري رقابت كننده گان در صورت عدم رعایت نکات ایمني تذكر دریافت مي نمایند و در -10 

 تکرار حد اكثر تا یک نمره منفي دریافت خواهند كرد . صورت 

 كه براي انجام كار تخصصي ساخته شده باشد ممنوع است ."شابلن  "یا  "جیگ "راه داشتن و استفاده از هر گونه هم -11

و عمومي با تشخیص كمیته مربوطه مجاز است همچنین  ساخت جیگ و شابلن در  "همراه داشتن و استفاده از: جیگ هاي ایمني -12

 زمان مسابقه مجاز است .

 ه ابزار دستي مجاز است .همراه داشتن هرگون-13

 همراه داشتن چوب یا تخته الیه مشابه متریال ساخت پروژه ممنوع است .-14
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 برداشتن حفاظ ماشین آالت سایت مسابقه ممنوع است .-15

شت رقابت كنننده گان تنها مجاز به همراه داشتن یک ماشین آور فرز نصب شده زیر میز میباشند .كه حتما باید  داراي حفاظ پ-16

 تیغه )گونیا ( باشد .

 .متر مکعب بیشتر باشد  1.5حجم  جعبه ابزارهمراه نباید از -17

 .متر در محوطه كار باشد  1.5ارتفاع هیچ ابزار یا جعبه ابزاري نمي تواند  بلند تر از  -18

همراه داشتن كلیه ابزارهاي اعالم شده در فهرست ابزار همراه اجباري است و سایت مسابقه تعهدي نسبت به تامین ابزار همراه -19

 ندارد .

 میباشد. 1mmمثبت و منفي تلرانس اندازه گیري ابعاد،  -20

 ري شود .پرداخت و آماده رنگ كا 220كلیه سطوح داخلي و خارجي پروژه باید حد اقل با سنباده -21

 كلیه قطعات پروژه قبل از شروع مسابقه برش خورده، و مطابق لیست متریال  در اختیار كارآموزان قرار مي گیرد. -22

 همراه آوردن دستگاههاي  برقي  یا شارژي  خارج از فهرست ابزار همراه كار آموز،ممنوع است . -23

 قطعات پروژه و نقشه و دستورالعمل از سایت مسابقه ممنوع است . در زمان اجراي مسابقه ورود و خروج  هرگونه ابزار ،-24

 لپ تاپ و ...(ممنوع است  –تبلت –همراه داشتن هرگونه وسایل الکترونیکي و ارتباطي )موبایل درزمان اجراي مسابقه ،-25
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 )براساس تعداد رقابت كننده و فضاي سایت مسابقه( نحوه چیدمان كارگاهي

 

 1شماره ایستگاه كاري 

 

 

 11ایستگاه كاري شماره  دفتر  اتاق نمره دهي انبار 

 

 2ایستگاه كاري شماره

 

 

 12ایستگاه كاري شماره   ماشین كف رند  

 

 ماشین گندگیر 

 3ایستگاه كاري شماره

 
 

 13ایستگاه كاري شماره 

 4ایستگاه كاري شماره

 
 

 14ایستگاه كاري شماره  ماشین كام كن 

 5ایستگاه كاري شماره

 
 

 15ایستگاه كاري شماره  ماشین كام كن 

 

 6ایستگاه كاري شماره

 
 

 16ایستگاه كاري شماره  ماشین پنل بر 

 7ایستگاه كاري شماره

 
 

 17ایستگاه كاري شماره  ماشین پنل بر 

 8ایستگاه كاري شماره

 
 

 ورودي كارگاه   ماشین اره نواري 

 9ایستگاه كاري شماره 

 
 

 ماشین اره نواري 

 10ایستگاه كاري شماره 
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 نقشه هاي پروژه
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 ارزشیابي

ID  بخشهاي پروژهعنوان 
زمان نمره  بارم

 دهي
 نوع هر بخش

 جمع  جاجمنت  كمي 

A  كمي مستمر 17 0 17   ابعاد 

B كمي مستمر 15 0 15 مطابقت بانقشه 

C  و جاجمنت كمي مستمر 20 14 6 اتصاالت قبل از چسبو گذاري سطوح  عالمت 

D جاجمنت مستمر 19 19  اتصاالت بعد از چسب 

E  و جاجمنت كمي مستمر 12 6 6 نصب یراق وعملکرد  قسمتهاي متحرک 

F  جاجمنت مستمر 12 12  پرداخت سطوح 

G  كمي مستمر 1 0 1  بهداشت و ایمني 

H  كمي مستمر 4 0 4  استفاده صحیح از مواد 

   100   جمع
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 لیست متریال ساخت پروژه

 ردیف نام متریال جنس ابعاد تعداد

 box باكس
 *میگیرد  قرار  كنندهباكس  بصورت یک تکه در اختیار رقابت  بدنهقطعات  *

1 1800x320x19 MDF  بدنه ها و سقف وكف Carcass 1 

2 480x270x19 MDF  قطعات داخلي Partition 2 

2 255x15x6 Solid wood  ریل كشو Drawer rail 3 

                   DOOR در

2 482x40x20 Solid wood  با ئودر Door stiles 4 

2 382x40x20 Solid wood  پاسار در Door stiles 5 
1 402x302x12 MDF  جام در Door  panel 6 

 DRAWER كشو

1 480x78x15 Solid wood    جلوكشو Drawer front 7 

2 247x68x12 Solid wood   بدنه كشو Drawer Side 8 

1 480x57x12 Solid wood  پشت كشو Drawer back 9 

1 468x242x6 MDF     كف كشو Drawer bottom 10 

   LEG كالف پایه ها

4 700x40x40 Solid wood   پایه ها Legs 11 

2 520x40x40 Solid wood  (و جلووپشت)قید باال  Top rails(Front, 
Back) 

12 

2 320x40x40 Solid wood   قید هاي جانبي باال Top rails (Side)  13 

2 304x30x24 Solid wood  پایین  جانبيقیدهاي  Side bottom rails 14 

1 502x30x25 Solid wood  قید پشتي پایین Back Bottom Rail 15 

2 320x30x25 Solid wood  قید داخلي Inside rails 16 

 ADDITIONAL MATERIAL یراق آالت

12 Nr.10   بیسکوئیت Biscuits 17 
12 30×8mm   دوبل Dowels 18 

10 15×3.5mm  پیچ Screws 19 

 Screws 20 پیچ   14

 Brass Butt Hinges 21 لوالي تخت    2

 Flap stay 22 نگهدارنده در    1

 Handles 23 دستگیره   2

 Magnetic Catches 24 چفت مگنت    2

 Shelf Supports 25 پین طبقه    4
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 )براي ده نفر شركت كننده(لیست تجهیزات 

 عنوان ردیف

 مشخصات

 مالحظات واحد تعداد

 فني

نام      

كشورساز

 نده

نام 

كارخانه 

 سازنده

 تجهیزات نصب شده دستگاه 40cm   2 كف رند  1

 تجهیزات نصب شده دستگاه 40cm   2 گندگي 2

 تجهیزات نصب شده دستگاه 1   60،80 80یا  60اره نواري  3

 تجهیزات نصب شده دستگاه 2   با خط زن پانل بر افقي 4

 تجهیزات نصب شده دستگاه 1    كمپرسور باد 5

 تجهیزات نصب شده دستگاه 2    كام كن افقي 6

 تجهیزات نصب شده دستگاه 1    دریل ستوني 7

 تجهیزات نصب شده دستگاه 1    ماشین سنباده دیسکي 8

 تجهیزات نصب شده دستگاه تعدادبه     میز كار درودگري 9

  دستگاه 3   پرتابل اره فارسي بر دستي برقي 10

  دستگاه 2   پرتابل اره دیسکي دستي برقي 11

  دستگاه 3   پرتابل گندگي رومیزي 12

  دستگاه 3   پرتابل اره عمود بر 13

  دستگاه 3   پرتابل اور فرز دستي برقي 14

  دستگاه 3   پرتابل ماشین پوست دستي برقي 15

  دستگاه 3   پرتابل سنباده لرزان 16
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1 

 

 لیست ابزار)براي یک نفر شركت كننده(

 عنوان ردیف

 مشخصات

 مالحظات واحد تعداد
 فني

    نام  

كشور

 سازنده

نام 

كارخانه 

 سازنده

 با نظر مربي كارگاه عدد به تعداد الزم   طبق نقشه پیچ دستي  1

 مدل ژاپني عدد 1    اره ظریف بر پشت دار 2

   200gr   1 چکش فلزي 3

   1   متوسط چکش كائوچوئي 4

   1   معمولي چکش الستیکي 5

 ترجیحا فلزي  1    گونیا 6

   3M   1 نواريمتر  7

   به تعداد الزم   8mm-6-5-4 مغار تخت 8

   1    رنده فلزي دستي 9

   1    چوبسا درودگري 10

   1    سوهان درودگري 11

   1   سو 2 پیچ گوشتي متوسط 12

   1   سو 4 پیچ گوشتي متوسط 13

  دستگاه 3   پرتابل دستگاه بیسکویتي زن 17

  دستگاه 3   پرتابل دریل شارژي 18

  دستگاه 4    سنباده نواري پرتابل 19
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 عنوان ردیف

 مشخصات

 مالحظات واحد تعداد

 فني

    نام  

كشور

 سازنده

نام 

كارخانه 

 سازنده

   1    چراغ مطالعه 14

   1    خط كش تیره دار 15

   1    لیسه پرداخت 16

   1    گونیا تاشو 17

   1    اره دستي معمولي 18

   1   50-20 خط كش فلزي 19

 ترجیحا با تسمه فلزي  20   تسمه اي كالف بند 20

   به تعداد الزم   طبق نقشه مته  21

   5   طبق نقشه تیغه اور فرز 22

   بسته 20    تیغ اره چکشي چوب بر 23
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 براي یک نفر شركت كنندهلیست مواد مصرفي 

 عنوان ردیف

 مشخصات

 مالحظات واحد تعداد

 فني

نام      

كشورس

 ازنده

نام 

كارخانه 

 سازنده

 ترجیحابدون گره الوار  1    چوب راش خشک درجه یک 1

2 
الئي روكش دار درجه  چندتخته 

 یک
 244*122 ورق 1  مالزي میل 19

3 
الئي روكش دار درجه  چندتخته 

 یک
 244*122 ورق 1  مالزي میل 9

 244*122 ورق 1  ایراني میل 3 جهت نصب نقشه–ام دي اف  4

 هر كدام عدد 3mm   2 مته خزینه 5

 دوبل بیسکویتي  6
میل)نم

 (20ره 
 ان داوربا نظر مربی  به میزان الزم  

7 
میلیمتر با پیچ  40لوالي تخت 

 مربوطه
  عدد 3   

8 
پیچ دستگیره تک پیچ به همراه 

 مربوطه
  عدد 2   
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 متهانواع   9
طبق 

 نقشه
 ان داوربا نظر مربی عدد 20  

  كیلو نیم    چسب چوب 10

 سنباده 11

220-

100-

400 

 ان داوربا نظر مربی  به میزان الزم  

  عدد 1    مداد مشکي 12

  عدد 1    پاک كن 13

  عدد 1    خودكار مشکي 14

  عدد 4    یکبار مصرف فیلتردار ماسک 15

  عدد 1   100 سنباده گرد ماشین پوست 16

 ان داوربا نظر مربی  به میزان الزم    میلیمتر 30*8دوبل چوبي  17

 ان داوربا نظر مربی  به میزان الزم    میلیمتر خودكار ام دي اف 30پیچ  18

 ان داوربا نظر مربی  به میزان الزم    میلیمتر خودكار ام دي اف 40پیچ  19

20 
میلیمتر  خودكار ام دي  25پیچ 

 اف
 ان داوربا نظر مربی  به میزان الزم   

 ان داوربا نظر مربی  به میزان الزم    میلیمتر  خودكار ام دي اف 20پیچ  21
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 تیغ اور فرز 22
طبق 

 نقشه
 ان داوربا نظر مربی  10  

 ان داورنظر مربیبا   به میزان الزم    میلیمتر  خودكار ام دي اف16پیچ   23

   A0    30پرینت  رنگي نقشه در قطع  24

   DW    10 40اسپري 25

 ان داوربا نظر مربی   4    بر MDFتیغ اره گرد چوب بر و  26

 ان داوربا نظر مربی  4    تیغ اره خط زن  27

 ان داوربا نظر مربی  سري 10    تیغ كف رند  28

   رول 3    شبرنگ خط كشي 29

   10    سه راهي برق  كار گاهي 30

   10    گیره حمل پانل  31

   متر 20    لوله مکنده  32

   عدد 10    بست و كیسه مکنده  33

 مالزي درجه یک   ورق  1    تخته چند الیي سه میل  34

 8888  یک كیلو     چسب پاتکس  35

36 MDF16 جهت ساخت شابلون  یک ورق     میل رنگي 
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   عدد 2    چفت مگنت 37

   یک رول     متر  2عرض  بسته بنديمشماي  38
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 لیست  ابزار  همراه  رقابت كننده 

 عنوان ردیف

 مشخصات

 مالحظات واحد تعداد

 فني

نام      

كشورس

 ازنده

نام 

كارخانه 

 سازنده

 با نظر مربي كارگاه عدد به تعداد الزم   بر اساس نقشه پیچ دستي  1

  عدد 1    اره ظریف بر پشت دار 2

   200gr   1 چکش فلزي 3

   1   متوسط چکش كائوچوئي 4

   1   معمولي چکش الستیکي 5

 ترجیحا فلزي  1    گونیا 6

   3M   1 متر نواري 7

 مغار تخت 8
 8 و  6 

 ,میلیمتر
 هر كدام  1  

   1    رنده فلزي دستي 9

   1    چوبسا درودگري 10

   1    سوهان درودگري 11
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   1   سو 2 پیچ گوشتي متوسط 12

   1   سو 4 پیچ گوشتي متوسط 13

 سو4سو و  2با نوک   1    پیچ گوشتي فشاري 14

   1    خط كش تیره دار 15

   1    لیسه پرداخت 16

   1    گونیا تاشو 17

   1    اره دستي معمولي 18

   1   50-20 خط كش فلزي 19

 با نظر مربي كارگاه  به تعداد الزم   تسمه اي ترجیحا با تسمه فلزي كالف بند 20

 رقابت كننده و كارشناس  2    لباس كار یکسره 21

   1    عینک ایمني 22

   1    كاله ایمني 23

   1    كفش ایمني 24

   1    ماسک تنفسي 25

   1    گندگي رو میزي  26

   1    اره فارسي بر كشویي 27
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   1    آور فرز  همراه بامیز مربوطه  28

   1    ماشین سنباده لرزان  29

   1    ماشین سنباده دیسکي  30

   1    دریل برقي  31

   2    دریل شارژي  32

   1    سنباده لرزان گردان  33

   1    دوبل بیسکوئیتي زن 34

 بانظر مربي   1    اره عمود بر 35

 بانظر مربي   به تعداد الزم    اور فرز بر اساس نقشه تیغه 36

   1    آور فرز  37

   1    میني آورفرز 38

 اختیاري  1    مکنده پرتابل    39
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