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  صنايع چوب  هاي آموزشي راهنماي دوره

١٢٨  

  2 درجه درود گر :نام دوره

  8 -4/2/06/12 :اندارد مهارتي و آموزشيكد است

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

تنفسـي و  هـاي   بـوده و فاقـد بيمـاري    از توانايي جسماني خوبي برخوردار فرد :حداقل شرايط جسماني -

  .آلرژي باشد

  .بايد مقطع سوم راهنمايي را به اتمام رسانده باشد كارآموز :حداقل مدرك تحصيلي -

  .اند بوده  تاكنون مردان متقاضي شركت دراين دوره :يتجنس -

توانـد بـه كـارآموز     مي اما عالقه به كار با چوب الزم ندارد نياز پيشاين دوره  :نياز پيش مهارت و دانش -2

  .تا دوره را بهتر طي كند كمك كند

ان آموزش ساعت و زم 160زمان آموزش نظري  باشد مي ساعت 830طول دوره آموزش  :مدت دوره -3

  .باشد مي ساعت 670عملي 

خشـك   و انبـار نمـودن و   برش يها دستگاهاستفاده از چوب و  با كارآموزدر اين دوره  :محتواي دوره -4

بـا   دستي و ماشيني و رنده كـردن آنهـا   ي قطعات چوب با وسايلكار برش ،عيبه روش طبي كردن چوب

ي و سرويس و نگهداري كليه ابزارهاي درودگـري  گرفته و ساخت انواع درب پرس ياد ابزارهاي مختلف را

 آمـوزش  راسـمباده و ماشـين كنتـرل     يهـا  دستگاه ،اره دستي و تجهيزات ماشين پيش ،رنده ،شامل اره

  .بيند مي

 كـار  منبـت  ،2 درجـه  آموزشي مرتبط شامل خراطهاي  دوره :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5

  .توان اشاره نمود مي ساز چوبي را يو صندل 2 درجه

 شـوند گواهينامـه مهـارت    مي و عملياني كه موفق به قبولي در آزمون كتبي كارآموز :مدرك اعطائي -6

  .كنند مي را دريافت درودگري 2 درجه اي فني و حرفه

 1درجهتواند در دوره آموزشي درودگر  مي مايل باشد كارآموز در صورتي كه :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7

  .كت كند تا مهارت خود را تكميل نمايدشر

 كوچـك  كارگـاه  انـدازي  راهتوانـد نسـبت بـه     مـي  با گذرانـدن دوره  كارآموز :شغلي دوره اندازهاي چشم -8

 ويتـرين و  ،ميز ،دراور ،د مصنوعات مختلف چوبي نظير كمداقدام به تولي استادكارعنوان ه ب خوداشتغالي

  .نمايد

هـاي   واحد در ماهر نيمهبه عنوان يك درودگر تواند  مي آموخته مهارت :هاستخدامي دور اندازهاي چشم -9

  .ي فعاليت نمايددكورسازي و ساز كابينت ،صنعتي توليد كننده مصنوعات چوبيصنفي و 

احتمال رخ دادن حادثـه   ،از ابزار و تجهيزاتدر اين دوره حين استفاده  :و ضروريساير اطالعات مهم  -10

بـراي   و گوشـي  نكات ايمني و حفاظتي استفاده از ماسـك  لذا رعايت باالستيار ن دست بسبراي انگشتا

  .بهداشت كار بايد جدي گرفته شود



  

  صنايع چوب  هاي آموزشي راهنماي دوره

١٢٩  

  

  

 درودگريكارگاهدركارآموزتوسطپنجرهساخت

  اره با كار حال در كارآموز



  

  صنايع چوب  هاي آموزشي راهنماي دوره

١٣٠  

 2 درجه چوب كار رنگ :نام دوره

  9 -3/2/26/39 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :كارآموزپذيرش هاي  شرايط و معيار -1

تنفسـي بـراي    هـاي  بيمـاري نداشـتن   ي و ذهنـي و معلوليـت جسـم  نداشتن  :حداقل شرايط جسماني -

  .باشد مي كارآموزان الزم

 )سـيكل ( سـوم راهنمـايي   ،حـداقل مـدرك تحصـيلي بـراي شـركت در دوره      :حداقل مدرك تحصيلي -

  .باشد مي

  .آيد مي در حال حاضر از مردان ثبت نام به عمل :جنسيت -

  .خاصي نياز ندارد نياز پيشبه مهارت و  ثبت نام و شركت در اين دوره :نياز پيشمهارت و دانش  -2

 359و  نظـري سـاعت آمـوزش    41كـه شـامل    باشد مي ساعت 450طول مدت آموزش  :مدت دوره -3

  .باشد مي ساعت پروژه 50انجام  ،دوره  پايانو در ) كارگاهي( ساعت آموزش عملي

 ،اننـد كمپرسـور و شـيلنگ بـاد    در اين دوره كارآموز با استفاده از ابزار و تجهيزاتـي م  :محتواي دوره -4

سمبه و انواع رنگ  ،آبشار رنگ ،رنده و ليسه ،پاش زير و پيستوله سايه رو و كاسه پيستوله كاسه ،فشارشكن

خواهـد توانسـت اقـدام بـه پرداخـت و       هـا  رنگو روغن و الك و پلي استر و كيلر و سيلر وشناخت انواع 

پوششي  به صورتي مصنوع را كار رنگعمليات س سپ ي مصنوعات چوبي كرده وزيرسازو  يكار سمباده

  .غيرپوششي انجام دهد و

 را به خاطر ارتباط نزديك شـغلي  2 درجه درودگرآموزشي  دوره :خانواده همآموزشي مرتبط و يا  دوره -5

  .دانست خانواده همآموزشي مرتبط و  دورهتوان با اين  مي

 دوره 2 درجه گواهينامه مهارت دوره  پايانآزمون به كارآموزان در صورت موفقيت در  :مدرك اعطايي -6

  .گردد مي چوب اعطاكار  رنگ

و  1درجهچوب  كار رنگ توانند با شركت در دوره آموزشي مي آموختگان مهارت :مسير ارتقا و تكميل مهارت -7

  .از سطح مهارت باالتري برخوردار گردند دورهفعاليت مفيد در بازار كار اين  سال يكيا 

 انـدازي  راه ي نسبت بهكار رنگ استادكار به عنوانتواند  مي آموخته مهارت :شغلي دوره اندازهاي چشم -8

مصـنوعات چـوبي اقـدام كـرده و      توليدكننـدگان ساير  با جلب نظرطور مستقل ه واحد صنفي كوچك ب

  .ي فعاليت نمايدكار رنگقبول سفارشات  و بازاريابيبه  نسبت

 مـاهر  نيمـه  كـار  رنـگ توانند به عنـوان   مي اين دوره آموختگان مهارت :هاستخدامي دور اندازهاي چشم -9

 سازنده مصنوعات چوبي و مبلمـان را  يها كارگاهنيز  ي چوب وكار رنگ يها كارگاه. جذب بازار كار شوند

  .اين دوره آموزشي محسوب نمود آموختگان مهارتي عمده جذب ها مكانتوان از  مي

رعايـت   ،گردد مي محسوب آور زيانجزو مشاغل  دورهاين  آنجايي كه از :يساير اطالعات مهم و ضرور -10

  .شود مي سفارش و تاكيد ها چشمو ها  كامل بهداشت كار به ويژه در جهت حفظ و سالمتي ريه
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١٣١  

 

  

 بر روي چوبستولهيپبااجراي پوشش روغن جال

 كاري محصوالت چوبي در كارگاه آموزشي رنگ



  

  صنايع چوب  هاي آموزشي راهنماي دوره

١٣٢  

  2 درجه چوبي ساز كابينت :نام دوره

  8 -3/2/21/11 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :كارآموز پذيرش شرايط و معيارهاي -1

 ،شرايط روانـي  با توجه به وظايفي كه كارآموز در طي اين دوره بايد انجام دهد :حداقل شرايط جسماني -

  .مورد نياز استهوشياري كامل ذهني  فيزيك بدني سالم وو  حركتي

  .باشد مي پايان سوم راهنمايي ،حداقل مدرك تحصيلي مورد درخواست :حداقل مدرك تحصيلي -

  .پذيرد مي ثبت نام از مردان صورت ،دورهي بازار كار اين ها ويژگيتوجه به با  :جنسيت -

  .ثبت نام اين دوره است نياز پيش 2 درجه درودگري ارائه گواهينامه مهارت :نياز پيش مهارت و دانش -2

سـاعت   392 و نظريساعت آموزش  103كه شامل باشد مي ساعت 540كل مدت دوره  :مدت دوره -3

  .باشد مي دورهاين  اجراي پروژه عمليساعت  45 آموزش عملي و

 گـرد و   اره ماشـين  ،تجهيزاتي نظير ميـز كـار   در اين دوره كارآموز با استفاده از ابزار و :محتواي دوره -4

رسم  اقدام به ايجاد طرح و ،كش خط گونيا و ،رنده دريل و انواع فرز و ،سنباده ديسكي ،اره راديال ماشين

مورد استفاده در  ي صفحات مصنوعيكش خط و گيري اندازه ،اصلي مواد اوليه مصرفي وبرآورد  ،كرده فني

 و كشـو  ،مونتـاژ بدنـه   ايجاد اتصاالت در كابينت و نصب و آنها و كارگيري به و ها ماشينتنظيم  كابينت و

 تـه و گرفكنتـرل آنهـا را فـرا     و آالت يراقنصب  نهايت در ي ساده وها كابينتي ها قسمتر جعبه در ساي

  .دهد مي انجام

نصـاب   و 2 درجـه  درودگـر  هاي دوره ،با توجه به ماهيت كار :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5

  .استمرتبط  و خانواده همبا اين دوره  كابينت چوبي

فني  2 درجه مهارت هر دوره پس از موفقيت در آزمون گواهينامه كنندگان شركتبه  :مدرك اعطائي -6

  .گردد مي اعطا چوبي ساز كابينتاي  حرفه و

 چـوبي  سـاز  كابينـت و  1درجـه چوبي  ساز كابينتگذراندن دوره آموزشي  :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7

  .گردد مي توانمندي كارآموخته مهارت و ءموجب ارتقاماهر 

ي ها فرصتده عم نصب كابينت از ي وساز كابينتصنفي  يها كارگاهايجاد  :شغلي دوره اندازهاي چشم -8

ـ   كارآفرينكسب و كار جهت خوداشتغالي يا  اندازي راهشغلي جهت   اسـتادكار عنـوان  ه ي است كـه فـرد ب

  .فعاليت نمايد

تواننـد بـه عنـوان     مـي  آموختگـان  مهـارت با توجه به مدرك اعطـايي   :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9

و غيـره   MDFمصنوعات چـوبي   يدكنندگانتولي چوبي و ساز كابينتهاي  در واحد ماهر نيمه ساز كابينت

  .مشغول به كار شوند

  .باشد مي داشتن دقت وتمركز باال جهت جلوگيري از حادثه ضروري :و ضروريساير اطالعات مهم  -10
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 يچوبيسازنتيكابكارگاه

 رنده با كار حال در كارآموز



  

  صنايع چوب  هاي آموزشي راهنماي دوره

١٣�  

  2 درجه كار معرق :نام دوره

  8 -5/2/48/19 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

  .سالم باشد ها چشمو  ها دستاز نظر جسماني خصوصاً كارآموز بايد  :داقل شرايط جسمانيح -

  .فرد بايد مقطع سوم راهنمايي را به اتمام رسانده باشد :حداقل مدرك تحصيلي -

 بيشـتر اسـتقبال  ها  معموالً خانم اما .شركت كنند توانند مي در اين دوره هم مردان و هم زنان :جنسيت -

  .كنند مي

 ذوق هنـري  داشـتن الزم ندارد اما عالقه به كار با چـوب و  نياز پيشاين دوره  :نياز پيش مهارت و دانش -2

  .عمل كند تر موفقتواند به كارآموز كمك كند تا در دوره  مي

سـاعت   419ساعت آن آموزش نظري و  81كه  باشد مي ساعت 550طول دوره آموزش  :مدت دوره -3

  .باشد مي وژهساعت پر 50 آموزش عملي و

اتصـال   .آمـوزد  مـي  را تهيه الگو و خرد كردن طرح ،انتخاب طرحدر اين دوره  كارآموز :محتواي دوره -4

بـوم كـردن    ،چسباندن و پـرس دسـتي   ،سازي الگو از چوب برش خوردهجدا ،ي رنگيها چوبالگو روي 

 از ديگـر كـاري   بتونـه و  يكـار  رنـگ ، طراز كـردن معـرق   ،دوركار معرق، ساختن ديواره ،ي معرقها چوب

و مواد مصرفي ايـن   از ابزار اليه سهاره و استفاده از تخته  كمان .بيند مي آموزش كارآموزمواردي است كه 

  .دوره هستند

را  روكش، مشبك كـار  كار معرقتوان  مي مرتبطهاي  دوره از:خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5

  .نام برد

 شـوند گواهينامـه مهـارت    مي در آزمون كتبي و عملي ني كه موفق به قبوليكارآموزا :مدرك اعطائي -6

  .را دريافت خواهند كرد 2 درجه اي فني و حرفه

 كـار  معـرق  توانـد در دوره آموزشـي   مي مايل باشد كارآموز در صورتي كه :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7

  .شركت كند 1درجه

 اشـتغال خـانگي يـا    به صـورت  راكوچك  تواند يك كارگاه مي كارآموخته :شغلي دوره اندازهاي چشم -8

  .آن واحد را اداره نمايد ،و مدير استادكارعنوان ه و ب اندازي راه خوداشتغالي

 ماهر نيمهمعرق  كار رنگيا  كار معرقعنوان تواند به  مي آموخته مهارت :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9

  .در واحدهاي توليد كننده تابلوهاي معرق به فعاليت بپردازد

و تجهيزات وجود  دراين دوره احتمال وقوع حادثه موقع استفاده از ابزار :و ضروريساير اطالعات مهم  -10

  .هوشياري بااليي نياز دارد بنابراين به دقت و ،دارد
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 نمونه كارهاي كارآموزان

 يكار معرق كارگاه
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  2 درجه )بدون قالب( چوب كار معرق :نام دوره

  8 -2/2/49/19 :ستاندارد مهارتي و آموزشيكد ا

  

  :پذيرش كارآموز شرايط و معيارهاي -1

  .فرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل رواني و جسماني باشد :حداقل شرايط جسماني -

  .باشد مي )سيكل( راهنمايي دوره  پايان :حداقل مدرك تحصيلي -

  .كنند مي ي استقبالآموزش دورههم مردان و هم زنان از اين  :جنسيت -

ذوق هنـري موجبـات    ولـي  خاصـي الزم نـدارد   نياز پيشو  دوره مهارت اين :نياز پيش مهارت و دانش -2

  .تضمين و موفقيت است

  .باشد مي ساعت آموزش عملي 92و نظري  ساعت 20ساعت است كه  112 طول دوره :مدت دوره -3

و  يكشـ  خـط  ،)بـدون قالـب  ( ي چـوب كـار  معـرق ر زافرد در اين دوره با استفاده از اب :محتواي دوره -4

كپـي كـردن    ي وكاربچس ،بزرگ و كوچك كردن طرح و تصوير به اندازه دلخواه ،گذاري بر روي چوب اندازه

ي كـار  پـرچ  ،اره كمـان از بري چوب بـا اسـتفاده    سقو ،ي مستقيمكار برش ،طرح و تصوير روي چسب نواري

برقـي و  و  گـردان دسـتي   كار با دسـتگاه سـنباده   آموزد و مي را كار يرقطعات چوبي بريده شده بر روي ز

  .بيند مي را نيز آموزش) بدون قالب( ساخت تابلوهاي معرق چوب

 مـرتبط هاي  دورهاز  كار معرقو  كار مشبك ،روكشكار  معرق :خانواده هم و ياآموزشي مرتبط هاي  دوره -5

  .دنباش مي

وره و موفقيت در آزمون سازمان موفق به اخـذ گواهينامـه   فرد پس از گذراندن اين د :مدرك اعطائي -6

  .گردد مي 2 درجه اي مهارت فني و حرفه

و 1قالـب درجـه  بـدون   كـار  معـرق هـاي   توانـد در دوره  مي آموخته مهارت :مهارت و تكميلمسير ارتقاء  -7

  .جهت ارتقاء مهارت خود شركت نمايد 1درجه كار معرقو  منبت نينهمچ

 بـه صـورت   توانـد  مـي  فـرد  ،دورهاين  برايبا توجه به تنوع و فراواني كار  :غلي دورهش اندازهاي چشم -8

مشغول به كـار   يا مدير استادكارعنوان ه ب در يك كارگاه كوچك يا حتي يك كارگاه خانگي خوداشتغالي

  .شود

زار كـار  تواننـد بـا توجـه بـه بـا      مي با طي اين دوره آموختگان مهارت :استخدامي دوره اندازهاي چشم -9

  .دنبه فعاليت بپرداز يبگير حقوقمزد و  به صورت و ماهر ماهر نيمه كار معرقموجود به صورت يك 

فرد مورد نظر بايد داراي دقت  دورهافت و حساسيت اين با توجه به ظر :و ضروريساير اطالعات مهم  -10

  .لوگيري نمايدج حين كار و تمركز بااليي در اين كار باشد تا بتواند از خطرات احتمالي
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 چوب كار معرق آموزش كارگاه
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  پيكر تراش چوب:نام دوره 

 1- 2/1/21/61 :كد استاندارد مهارتي و آموزشي 

  :شرايط و معيارهاي پذيرش كار آموز -1

 .فرد از توانايي جسماني برخوردار بوده و فاقد بيماريهاي تنفسي و آلرژي باشد:حداقل شرايط جسماني  -

  .ع سوم راهنمايي را به اتمام رسانده باشد فرد بايد مقط:قل مدرك تحصيلي  حدا -

  .با توجه به نوع شرايط دوره ،هم مردان وهم زنان مي توانند در اين دوره به مهارت آموزي بپردازند: جنسيت  -

 .احتياج به پيش نياز ندارد اين دوره:مهارت و داشتن پيش نياز  -2

 363سـاعت آن نظـري و    21ساعت اسـت كـه    384 طبق استاندارد طول دوره آموزشي اين دوره:مدت دوره  -3

  .ساعت آن عملي مي باشد

آنـاتومي بـدن انسـان و پرنـدگان و      ،كار آموز در طي دوره از احجـام هندسـي و غيـر هندسـي     :محتواي دوره  -4

حيوانات مختلف طراحي مي كند  و با استفاده از ابزار و چوب مناسب طرحهاي مختلف را به چـوب انتقـال داده و   

حيوانات و انسان در حاالت مختلف ونيزپيكر تراشي آثار   ،پرندگان    ،پيكر تراشي تابلوئي  . يكر تراشي مي نمايد پ

  .تاريخي از ديگر مواردي است كه كارآموز انجام مي دهد 

  از دوره هـاي مـرتبط   ، 2و  1دوره هايي مانند منبـت كـاري درجـه    :دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده -5

 .مي باشند 

  كار آموز پس از قبولي در آزمون كتبي و عملي موفق بـه اخـذ گواهينامـه پيكـر تـراش چـوب       :مدرك اعطائي  -6

  .مي شود 

مهارت آموخته با بررسي و مطالعه ساير سبكهاي هنري و سير تكامل اين هنر و نيز  :مسير ارتقاء و تكميل مهارت  -7

 .و تجربه كافي در اين زمينه دست مي يابد  انجام كار مفيد به مدت يكسال به تبحر

مهارت آموخته مي تواندبه عنوان پيكرتراش چوب مشغول به كـار گـردد و يـا بـه      :شغلي دوره ي  چشم اندازها -8

  .عنوان مربي جهت انتقال تجربيات  به كار بپردازد

واند در كارگاههاي بزرگ  فعاليـت  كار آموز پس از اخذ گواهينامه مهارت مي ت:چشم اندازهاي استخدامي دوره  -9

  .با داشتن مدرك ليسانس در مراكز آموزش فني و حرفه اي و يا موسسات آموزشي آزاد جذب بازار كار شود .نمايد

براي پيكر تراشي فرد بايد از دقت و حوصله باال و همچنين تجسم قوي برخوردار  :ساير اطالعات مهم و ضروري  –10

  .رعايت نكات ايمني و حفاظتي نيز مورد تاكيد است. د خالقيت داشته باشدباشد و در انجام كار خو
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  تمرين كار آموزان در حال            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پيكرتراشي كارآموزانهاي نمونه كار               




