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را  دیوار  ابتدای  آجر   ،1-327 شکل  مطابق   -3
در محل مناسب قرار داده و با استفاده از تراز به صورت 

ضربدری سطح آن را تراز کنید. 

جهت  در  را  ابتدا  آجر   ،1-328 شکل  مطابق   -4
عرض دیوار تراز کنید. 

جهت  در  را  ابتدا  آجر   ،1-329 شکل  مطابق   -5
طول دیوار تراز کنید. 

آجر  به  نسبت  را  آجر   ،1-330 شکل  مطابق   -6
ابتدای دیوار توسط شمشه ی بلند تراز کنید. 

7- مطابق شکل 333-1، محل آجر انتهای دیوار 
را با رعایت اندازه مطابق نقشه کار مشخص کنید. 

شکل 1-331

شکل 1-330

شکل 1-329

شکل 1-328

شکل 1-327
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8- مطابق شکل 332-1،مقداری مالت بریزید و با 
کمچه پهن کنید آجر انتهای دیوار را در محل مناسب در 

امتداد شمشه قرار دهید.  

9- مطابق شکل 333-1 ،آجر انتها را نسبت به آجر 
ابتدای دیوار توسط شمشه ی بلند و تراز آن را تراز کنید. 

10- محاسبه طول دیوار 
)تعداد  برشی(+  بند  اندازه   × برشی  بند  )تعداد 

آجرسرنما × اندازه آجر سرنما(= طول دیوار
مطابق شکل 1-334 :

)10×1(+)11×10 ( =120                               
عرض آجر 10 سانتی متر فرض شده است. 

با  را  رج  اولین  مالت   ،1-335 مطابق شکل   -11
کمچه در محل کار بریزید و پهن کنید. 

شکل 1-333

شکل 1-332

شکل 1-334

شکل 1-335
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12- آجرهای رج اول را طبق نقشه کار و شمشه 
و  می باشد  کار  انتهای  و  ابتدا  آجر  امتداد  در  که  آهنی 

بچینید. مطابق شکل 1-336

بردارید.  را  شمشه  شد  تمام  که  آجرچینی   -13
مطابق شکل 1-337 

و  ابتدا  آجرهای  روی  کمچه  با  را  مالت   -14
انتهای رج اول بریزید و با شمشه مالت به طور یکنواخت 

پهن کنید. مطابق شکل 1-338

15-آجرهای سه قدی ابتدا و انتهای دیوار را توسط 
شاقول یا تراز به صورت شاقولی تنظیم کنید. مطابق شکل 

1-339

دیوار  انتهای  و  ابتدا  سه قدی  آجرهای  بین   -16
ریسمان کشی کرده مالت رج دوم را با کمچه و شمشه 
مالت به طور یکنواخت پهن کنید. مطابق اشکال 1-340 

و 1-341 

شکل 1-341

شکل 1-340

شکل 1-339

شکل 1-338

شکل 1-337

شکل 1-336
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بادخور  نقشه کار و  ادامه رج دوم را مطابق   -17
رج  روی  آجری  صحیح  پیوند  رعایت  و  ریسمان کار 
باز کنید. مطابق شکل  را  انجام دهید و ریسمان کار  اول 

1-342

روی  مالت  شمشه  و  کمچه  با  را  مالت   -18
آجرهای ابتدا و انتهای کار به طور یکنواخت پهن کنید. 

مطابق شکل 1-343 

19- آجرهای ابتدا و انتهای کار را در جای خود 
قرار دهید. مطابق شکل 1-344 

تراز  توسط  را  آجر  دیوار  نمای  طرف  از   -20
شاقولی کنید. مطابق شکل 1-345 

کنید.  شاقولی  تراز  با  را  کار  انتهای  و  ابتدا   -21
مطابق شکل 1-346 

22- ریسمان کار را ببندید و مالت رج سوم را با 
کمچه و شمشه مالت پهن کنید. مطابق شکل 1-347

شکل 1-343

شکل 1-342

شکل 1-344

شکل 1-345

شکل 1-347

شکل 1-346
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به  توجه  با  و  اول  رج  با  مطابق  را  سوم  رج   -23
این که بندهای برشی رج اول و سوم در امتداد قائم قرار 

بگیرند کامل کنید. مطابق شکل 1-348

24- ریسمان کار را باز کنید. مطابق شکل 1-349 

نگه  دیوار  ابتدای  نبش  در  را  آهنی  شمشه   -25
دارید. مطابق شکل 1-350 

26- توسط گچ تیر ساخته شده شمشه را به دیوار 
بچسبانید و در دو جهت نما و ابتدای دیوار شاقولی کنید. 

مطابق اشکال 350-1 و 1-351 

طریق  همین  به  هم  را  دیوار  انتهای  شمشه   -27
نصب کنید. مطابق شکل 1-352 

28- اندازه ضخامت یک آجر و یک بند افقی را 
دیوار  انتهای  و  ابتدا  های  از روی رج سوم روی شمشه 

جدا کنید. مطابق شکل 1-353 

شکل 1-352

شکل 1-353

شکل 1-351

شکل 1-350

شکل 1-349

شکل 1-348
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رج  روی  را  مالت  و  ببندید  را  ریسمان کار   -29
سوم بریزید. مطابق شکل 1-354

30- مالت را توسط کمچه و شمشه مالت به طور 
یکنواخت روی کار پهن کنید. مطابق شکل 1-355 

دوم  رج  با  مطابق  را  چهارم  رج  آجرهای   -31
اشکال 1-356  باز کنید. مطابق  را  بچینید و ریسمان کار 

و 1-357 

توجه
کنترل  بلند آهنی جهت  از شمشه ی  کار  در حین 
افقی  هممچنین  و  ضربدری  صورت  به  دیوار  پیچیدگی 

بودن روی دیوار استفاده کنید. 
دیوارچینی را طبق نقشه کار تا رج پایانی با رعایت 

قواعد و ایمنی ادامه دهید. 
• ریسمان کار را باز کنید.

و  دقت  با  را  دیوار  انتهای  و  ابتدا  شمشه های   •
احتیاط از دیوار جدا کنید.

شکل 1-355

شکل 1-354

شکل 1-356

شکل 1-357
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توجه

جدا کردن شمشه ها را می توانید با زدن ضربه ی 
انجام دهید. مطابق شکل  به شمشه  باال  از  تیشه  آهسته ی 

 1-358

نظافت کار و اطراف آن را توسط کمچه و جارو 
انجام دهید.

از کنترل کار توسط هنرآموز مربوطه دیوار  پس 
را به صورت رج به رج جمع آوری کنید و آجرها را تمیز 

کنید. 
آن ها  نگه داری  محل  به  را  شده  تمیز  آجرهای 

ببرید و به صورت هره بچینید. مطابق شکل 1-359

مالت ها را جمع آوری و به محل دپوی تعیین شده 
ببرید.

سطح کارگاه را با کمچه تمیز و جارو کنید.
ابزار و وسایل کار را تمیز کنید و به انبار تحویل 

دهید.
لباس کار و لوازم شخصی را در جای خود قرار 

دهید. 

توجه
باعث  کارگاهی  کار  پایان  شخصی  نظافت 

جلوگیری از بیمار شدن شما می شود. 

شکل 1-359

شکل 1-358
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زمان اجرای پروژه: 
برای 5 رج 6 ساعت  نکات مهم ایمنی!

    

1- لباس کار مناسب را بپوشید.
2- برای اجرای کار از کفش ایمنی استفاده کنید. 

3- از کاله ایمنی استفاده کنید.
4- از ماسک استفاده کنید.

استفاده  الستیکی  دستکش های  از  کار  هنگام   -5
کنید.

دستورالعمل اجرای دیوار 35 سانتی متری با پیوند بلوکی
تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین اجرای دیوار 35 سانتی متری

جدول وسایل کار

تعدادنامردیف

1عددفرقون1

1عددبیل2

1عدداستانبولی3

1عددسطل یا شیلنگ4

1عددجارو5

مصالح مورد نیاز

تعدادنامردیف

136عددآجر فشاری مرغوب1

16عددآجر سه قدی 2

120کیلوماسه شسته3

20کیلوسیمان پرتلند معمولی4

جدول ابزار بنایی

تعدادنامردیف

1عددکمچه1

1عددتراز2

1عددمتر 3 یا 5متری3

1عددشاقول4

1عددتیشه5

2عددشمشه آهنی6

1عددریسمان کار7
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نقشه کار عملی

اجرای دیوار 35 سانتی متری با پیوند بلوکی. مطابق 
شکل 1-360 

مراحل انجام کار

به لباس کار مجهز شده وسایل ایمنی و ابزار کار 
را از انبار تحویل بگیرید. 

سالم بودن آن ها را چک کنید.
به ترتیب  را  زیر  مراحل  ایمنی  نکات  رعایت  با 

انجام دهید. 
آجر مورد نیاز را به محل اجرای کار بیاورید.

کار  اجرای  محل  به  و  آماده  را  نیاز  مورد  مالت 
بیاورید.

شروع کار
1- طول و عرض محل اجرای کار را توسط متر 
کنید.  مرطوب  را  کار  زیر  و  کنید  مشخص  زمین  روی 

مطابق شکل 1-361 

2- مقداری مالت با کمچه روی زمین در ابتدای 
کار بریزید. مطابق شکل 1-362 

در این تمرین چهارطرف دیوار باید به صورت نما 
باشد.

شکل 1-360

شکل 1-361

شکل 1-362
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3- مالت را پهن کنید و آجرهای ابتدای کار را در 
جای مناسب بگذارید و آن هارا تراز کنید. )جهت طول و 

عرض دیوار (. مطابق شکل 363-1 و 1-364 

نصب شده  آجر  امتداد  در  را  آهنی  4- شمشه ی 
جلو کار قرار دهید. مطابق شکل 1-365

5- طول دیوار را توسط متر با توجه به نقشه کار 
جدا کنید. مطابق شکل 1-366 

6- مقداری مالت بریزید و آن را با کمچه به طور 
یکنواخت پهن کنید. مطابق شکل 1-367 

شکل 1-367

شکل 1-366

شکل 1-365

شکل 1-364

شکل 1-363
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شمشه ی  امتداد  در  را  دیوار  انتهای  آجرهای   -7
شکل  مطابق  کنید.  نصب  مناسب  جای  در  و  آهنی 

1-368

تراز  ابتدای کار  با آجرهای  را  انتها  8- آجرهای 
کنید و مالت بتن آن ها را توسط کمچه پهن کنید. مطابق 

شکل 369-1 و 1-370

9- بین آجرهای ابتدا و انتهای دیوار را با توجه به 
شکل  مطابق  کنید.  آجرچینی  کار  طرف  دو  شمشه های 

 1-371

بنایی، گونیایی  با گونیا  را  دیوار  10- گوشه های 
کنید. مطابق شکل 1-372 

شکل 1-369

شکل 1-368

شکل 1-370

شکل 1-371

شکل 1-372
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انتهای  ابتدا و  11- مالت دومین رج دیوار را در 
آن بریزید. مطابق شکل 1-373

12- مالت را با کمچه و شمشه مالت یکنواخت 
پهن کنید. مطابق شکل 1-374 

محل  را  کار  انتهای  و  ابتدا  سه قدی  و  آجر   -13
مناسب بگذارید و آن ها را تراز کنید. اشکال 375-1 و 

 1-376

14- ر یسمان کار دو طرف دیوار را ببندید و مالت 
را با کمچه روی رج اول بریزید. مطابق شکل 1-377

شکل 1-377

شکل 1-376

شکل 1-375

شکل 1-374

شکل 1-373
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مالت  شمشه  و  کمچه  کمک  به  را  مالت   -15
روی رج اول پهن کنید. مطابق شکل 1-378 

را  دیوار  طرف  یک  راسته نمای  آجرهای   -16
بچینید. مطابق شکل 1-379 

آجرهای   1-381 و   1-380 اشکال  مطابق   -17
سرنمای طرف دیگر را بچینید تا رج کامل شود. 

18- ریسمان کار را باز کنید. مطابق شکل 1-382 

شکل 1-378

شکل 1-379

شکل 1-380

شکل 1-381

شکل 1-382
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19- توسط کمچه مالت را در ابتدا و انتهای دیوار 
بریزید. مطابق شکل 1-383 

طور  به  را  آن ها  مالت  شمشه  و  کمچه  با   -20
یکنواخت پهن کنید. مطابق اشکال 384-1 و 1-385 

21- آجرهای ابتدا و انتهای رج سوم را در محل 
مناسب قرار دهید و آن ها را در گوشه ها تراز و آجرهای 
و   1-386 اشکال  مطابق  شود.  کامل  تا  بچینید  را  رج 

387-1 و 1-388 

شکل 1-385 شکل 1-387

شکل 1-386

شکل 1-384

شکل 1-383

شکل 1-388
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شکل 392-1شکل 1-394

ببندید.  دیوار  طرف  دو  در  را  ریسمان کار   -22
مطابق شکل 1-389

23- مالت را روی دیوار بریزید و توسط کمچه 
و شمشه مالت به طور یکنواخت پهن کنید. مطابق شکل 

390-1 و 1-391 

آجرهای   1-391 و   1-390 اشکال  مطابق   -24
درازنما و سرنمای دو طرف دیوار را بچینید.

25- رج سوم را کامل کنید. مطابق شکل 1-394

شکل 1-389

شکل 1-393

شکل 1-390

شکل 1-391
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26- ریسمان کار را باز کنید. مطابق شکل 1-395 

27- ابتدا و انتهای کار را مالت بریزید و با کمچه 
و شمشه مالت آن را یکنواخت پهن کنید. مطابق شکل 

396-1 و 1-397

و  بچینید  را  دیوار  انتهای  و  ابتدا  آجرهای   -28
آن ها را شاقول کنید. مطابق شکل 1-398 

29- ریسمان کار را ببندید و مالت را روی دیوار 
بریزید. با کمچه و شمشه مالت آن ها را به طور یکنواخت 

پهن کنید. مطابق اشکال 399-1 و 1-400

شکل 1-399

شکل 1-400

شکل 1-397

شکل 1-398

شکل 1-396

شکل 1-395
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ریسمان کار  بادخور  را  درازنما  آجرهای   -30
بچینید. مطابق شکل 1-401

31- آجرهای سرنما را بادخور ریسمان کار بچینید 
و   1-402 اشکال  مطابق  کنید.  کامل  را  چهارم  رج  و 

 1-403

تراز،  و  شمشه  با  و  کنید  باز  را  ریسمان کار   -32
اشکال  مطابق  کنید.  کنترل  را  کار  سطح  بودن  افقی 

404-1 و 1-405 

کنید.  کنترل  گونیا  توسط  را  دیوار  زوایای   -33
مطابق شکل 1-406

شکل 1-405

شکل 404-1شکل 1-406

شکل 1-403

شکل 1-402

شکل 1-401
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به صورت  شمشه  توسط  را  کار  پیچیدگی   -34
مطابق  کنید.  کنترل  دیوار  پشت  و  جلو  در  ضربدری 

اشکال 407-1 و 1-408 
و  تیز  گچ  با  را  کار  چهارگوشه  شمشه های   -35
بغل  و  جلو  طرف  از  باید  شمشه ها  کنید.  نصب  شاقول 

شاقول شوند.  
اندازه   + آجر  )ضخامت  رج  یک  ارتفاع   -36
بند افقی( را توسط متر از روی رج چهارم روی شمشه ها 

مشخص کنید. 
ریسمان کار را ببندید و دیوار را تا رج پایانی ادامه 

دهید. 
ریسمان کار را باز کنید و شمشه ها را از دیوار جدا 

کنید.
سطح روی کار را با شمشه و تراز کنترل کنید.

به صورت  شمشه  توسط  را  دیوار  پیچیدگی 
ضربدری کنترل کنید.

پس از کنترل کار توسط هنر آموز، دیوار را رج به 
رج جمع آوری کنید و آجرها را تمیز کنید.

و  ببرید  نگه داری  محل  به  را  تمیز شده  آجرهای 
به صورت هره روی هم بچینید.

مالت  دپوی  محل  به  و  جمع آوری  را  مالت ها 
ببرید. 

سطح کارگاه را با کمچه و جارو تمیز کنید.
تحویل  انبار  به  و  شسته  را  کار  وسایل  و  ابزار 

دهید.
لباس کار و لوازم شخصی را در جای خود قرار 

دهید.
نظافت شخصی پایان کار را انجام دهید. 

شکل 1-410

شکل 1-407

شکل 1-408

شکل 1-409

شکل 1-411
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دستورالعمل اجرای ستون آجری،مرحله اول آجرچینی جناغی
تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین مرحله اول دو عدد ستون 

زمان اجرای پروژه: 
برای 8 رج 6 ساعت  نکات مهم ایمنی!

    

1- لباس کار مناسب را بپوشید.
2- برای اجرای کار از کفش ایمنی استفاده کنید. 

3- از کاله ایمنی استفاده کنید.
4- از ماسک استفاده کنید.

استفاده  الستیکی  دستکش های  از  کار  هنگام   -5
کنید.

جدول وسایل کار

تعدادنامردیف

1عددفرقون1

1عددبیل2
1عدداستانبولی3

1عددسرند4

1عددجارو5

مصالح مورد نیاز

تعدادنامردیف

72عددآجر فشاری مرغوب1

18عددآجر نیمه 2

90کیلوماسه شسته3

13کیلوسیمان 4

جدول ابزار بنایی

تعدادنامردیف

1عددکمچه1

1عددتراز2

1عددشمشه مالت3

1عددشاقول4

1عددتیشه5

1عددگونیا بنایی6

1عددریسمان کار7

2تا4عددشمشه بلند8
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نقشه کار مرحله اول ستون و آجرچینی بین آن ها 
به روش جناغی افقی

چون زمان اجرای کار بیش از 6 ساعت می باشد، 
آن را به صورت دو مرحله انجام دهید. 

مرحله اول: دو عدد ستون آن را بچینید.
مرحله دوم: آجرچینی جناغی بین دو ستون 

مراحل انجام کار

ابزار  ایمنی و  لباس کار مجهز شده، وسایل  به   •
کار را از انبار تحویل بگیرید.

• سالم بودن آن ها را چک کنید.
• با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب 

انجام دهید.
• آجر مورد نیاز را به محل اجرای کار بیاورید.

• مالت مورد نیاز را آماده و به محل اجرای کار 
بیاورید. 

نظر  در  کار  اجرای  جهت  را  مناسبی  محل   -1
بگیرید. مطابق شکل 1-414

 

2- طول و عرض ستون شروع کار را روی زمین 
جدا کنید و مرطوب کنید. مطابق شکل 1-415

شکل 1-413

شکل 1-412

شکل 1-414

شکل 1-415
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3- مقداری مالت را با کمچه در محل اجرای کار 
بریزید. مطابق شکل 1-416 

4- مالت را به طور یکنواخت با کمچه روی زمین 
پهن کنید. مطابق شکل 1-417

5- اولین آجر ستون را مطابق با نقشه کار در جای 
خود قرار دهید. مطابق شکل 1-418

6- آجر نصب شده را با تراز در جهت طول تراز 
کنید. مطابق شکل 1-419

مطابق  کنید.  تراز  را  آجر  عرض  جهت  در   -7
شکل 1-420

شکل 419-1شکل 1-420

شکل 1-418

شکل 1-417

شکل 1-416
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نصب  آجر  امتداد  در  را  بلند  آهنی  شمشه ی   -8
شده قرار دهید. مطابق شکل 1-421

9- دومین آجر را طبق نقشه کار در راستای شمشه 
در جای خود قرار دهید. مطابق شکل 1-422

کنید.  تراز  قبلی  آجر  با  را  شده  نصب  آجر   -10
مطابق شکل 1-423

11- سومین آجر را جای خود قرار دهید. مطابق 
شکل 1-424 

را  کار  زوایای  آجر  نمودن  تراز  با  هم زمان   -12
بنایی، گونیایی )90 درجه(کنید. مطابق شکل  با گونیای 

 1-425

آجرهای  که  است  وقتی  گونیایی  بودن  صحیح 
هیچ  و  باشد  چسبیده  آن  به  و  گونیا  امتداد  در  ضلع  دو 

فاصله ای نداشته باشد. 

شکل 1-421

شکل 1-422

شکل 1-423

شکل 1-424 شکل 1-425
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13- چهارمین آجر رج اول ستون را در جای خود 
قرار دهید و آن را گونیایی کنید. مطابق شکل 1-426

کنید.  تراز  را  آن  کردن  گونیایی  با  همراه   -14
مطابق شکل 1-427

15- چهار زاویه تشکیل شده باید گونیایی باشند. 
شکل  مطابق  باشد.  افقی(   ( تراز  باید  هم  کار  سطح 

1-428

خود  جای  در  را  کار  وسط  نیمه ی  آجر   -16
شکل  مطابق  باشد.  آجرها  بقیه  هم سطح  دهید.باید  قرار 

 1-429

راستای  در  را  دومی  ستون  فاصله ی   -17
مطابق  کنید.  مشخص  زمین  روی  متر  با  شمشه ی آهنی 

شکل 1-430

شکل 1-430

شکل 1-426

شکل 1-427

شکل 1-428

شکل 1-429
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18- طول و عرض ستون مربع شکل را روی زمین 
محل  در  کمچه  با  مالت  الزم  مقدار  و  کنید  مشخص 

مشخص شده روی زمین بریزید.مطابق شکل 1-431

19- مالت را با کمچه به طور یکنواخت پهن کنید. 
مطابق شکل 1-432 

20-اولین آجر ستون دوم را با توجه به نقشه کار 
در جای خود قرار دهید. مطابق شکل 1-433 

21- توسط شمشه ی آهنی بلند و تراز سطح ستون 
اول را با آجر ستون دوم تراز کنید. مطابق شکل 1-434 

 90 زاویه ی  شمشه  با  که  به طوری  را  آجر   -22
درجه بسازد تراز کنید. مطابق شکل 1-435

شکل 1-431

شکل 1-432

شکل 1-433

شکل 1-434 شکل 1-435
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23-آجر دوم را با توجه به نقشه کار در جای خود 
قرار دهید. مطابق شکل 1-436

مطابق شکل  کنید.  تراز  اولی  آجر  با  را  آن   -24
 1-437

25- تمام آجرها باید به صورت به عالوه )+( در 
رج اول تراز شوند. مطابق شکل 1-438

26- سومین آجر را جای خود قرار دهید و آن را 
با آجر قبلی تراز کنید. مطابق شکل 1-439

بنایی  گونیای  با  را  زوایا  کردن،  تراز  با  همراه 
گونیا)90درجه(کنید. 

آهنی  شمشه ی   با  موازی  جهت  در  را  آجر   -27
مطابق  نمایید.  کنترل  را  آن  بودن  گونیایی  و  کنید  تراز 

شکل 1-440

شکل 1-436

شکل 1-439

شکل 1-438

شکل 1-437

شکل 1-440
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قرار  دیگر(را جای خود  )ضلع  چهارم  آجر   -28
دهید و همراه با تراز کردن سطح آن با آجر قبلی، گونیایی 

بودن آن را کنترل کنید. مطابق شکل 1-441

29- آجر چهارم را با آجر اول تراز کنید. مطابق 
شکل 1-442

مطابق  کنید.  گونیایی  کامال  را  کار  زوایای   -30
شکل 1-443 

خود  جای  در  را  ستون  وسط  نیمه ی  آجر   -31
قرار دهید و شمشه ی  آهنی و گونیا و تراز را از روی کار 

بردارید. مطابق شکل 1-444

32-رج اول هر دو ستون و فاصله ی آن ها از هم 
مشخص شد و آماده برای ادامه کار می باشد. مطابق شکل 

1-445

شکل 1-441

شکل 1-442

شکل 1-443

شکل 1-444 شکل 1-445
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رج  روی  کمچه  توسط  را  دوم  رج  مالت   -33
اول بریزید و با کمک شمشه مالت یکنواخت پهن کنید. 

مطابق شکل 1-446

استفاده  باید  ضلع  چهار  در  مالت  شمشه  از   -34
شود تا مالت یکنواخت پهن شود. مطابق شکل 1-447 

35- آجر رج دوم را با توجه به نقشه کار و پیوند 
صحیح در جای خود قرار دهید. مطابق شکل 448-1 و 

آن را در جهت عرض آجر تراز )عمودی( کنید.

آجر  با  طول  جهت  در  را  شده  نصب  آجر   -36
زیری تراز )عمودی( کنید. مطابق شکل 1-449 

37- دومین آجر رج دوم را جای خود قرار دهید 
و در جهت سر نما با آجر زیری تراز کنید. مطابق شکل 

 1-450

شکل 1-446

شکل 1-449

شکل 1-448

شکل 1-447

شکل 1-450
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آجر  با  طول  درجهت  را  شده  نصب  آجر   -38
زیری تراز کنید. مطابق شکل 1-451

39- سومین آجر رج دوم را جای خود قرار دهید. 
شکل  مطابق  کنید.  تراز  زیری  آجر  با  سرنما  جهت  در 

1-452

آجر  با  طول  جهت  در  را  شده  نصب  آجر   -40
زیری تراز کنید. مطابق شکل 1-453 

41- آجر چهارم رج دوم را جای خود نصب کنید 
و آن را در جهت طول با آجر رج اول تراز کنید. مطابق 

شکل 1-454

42- آجر نصب شده را درجهت عرض با آجر رج 
اول تراز کنید. مطابق شکل 1-455

تراز کردن آجر در  باشید که هنگام  توجه داشته 
یک جهت، طرف دیگر از حالت تراز بیرون نرود.

شکل 1-451

شکل 1-452

شکل 1-453

شکل 1-454 شکل 1-455
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43- آجر نیمه ی وسط کار را در جای خود قرار 
به پایان رسید . مطابق شکل  دهید و رج دوم ستون اول 

1-456

اول ستون دوم  با کمچه روی رج  را  44- مالت 
پهن  یکنواخت  را  آن  مالت  شمشه  کمک  با  و  بریزید 

کنید. مطابق شکل 1-457

45- توجه داشته باشید که مالت به طور یکنواخت 
پهن شود. مطابق شکل 1-458 

46- آجر رج دوم را نصب کنید و از طول آن را با 
آجر رج اول تراز کنید. مطابق شکل 1-459

47- آجر نصب شده از عرض با آجر رج اول تراز 
کنید. مطابق شکل 1-460

شکل 1-456

شکل 1-457

شکل 1-459

شکل 1-458

شکل 1-460
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توجه
قرار  راستا  یک  در  ستون ها  که  این  برای   -48

گیرند بهتر است از ریسمان کار استفاده شود. 
ریسمان کار را دور آجر پیچیده و آن را روی آجر 

نصب شده قرار دهید. مطابق شکل 1-461

49- سر دیگر ریسمان کار را دور آجر پیچیده و 
بادخور آجر نصب می کنیم.  آن را روی رج ستون اول 

مطابق شکل 1-462 

بادخور ریسمان کار  را جای خود  50- آجر دوم 
نصب شده قرار دهید. 

آجر را در طول با آجر رج زیری تراز کنید. مطابق 
شکل 1-463 

قرار  نقشه کار جای خود  را طبق  51- آجر سوم 
شکل  مطابق  کنید.  تراز  جهت  دو  در  را  آن  و  دهید 

 1-464

شکل 1-461

شکل 1-462

شکل 1-464

شکل 1-463
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52- آجرچهارم را جای خود قرار دهید و آن را 
در دو جهت مثل آجرهای قبلی تراز کنید. مطابق شکل 

1-465

53- می توانید ریسمان کار را در دو طرف استفاده 
کنید. مطابق شکل 1-466 

بردارید  را  وتراز  کنید  باز  را  ریسمان کار   -54
مطابق شکل 1-467 

نیمه ی وسط کار را درجای خود قرار  55- آجر 
دهید به طوری که با آجرهای اطراف در یک سطح افقی 

باشد. مطابق شکل 1-468 

کار  روی  کمچه  توسط  را  سوم  رج  مالت   -56
کنید.  پهن  یکنواخت  مالت  شمشه  کمک  با  و  بریزید 

مطابق شکل 1-469

شکل 1-465

شکل 1-466

شکل 1-467

شکل 468-1شکل 1-469
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57- آجر رج سوم را جای خود قرار دهید و آن را در 
دو ضلع با آجرهای زیری تراز کنید. مطابق شکل1-470 

58- ریسمان کار در جای خود بادخور آجر نصب 
شده قرار دهید. مطابق شکل 1-471

خود  جای  در  را  دوم  ستون  سوم  رج  آجر   -59
تراز کنید. مطابق شکل  تراز در دو ضلع  با  و  قرار دهید 

 1-472

60- ریسمان کار را در جای خود روی آجر نصب 
شده و بادخور آن قرار دهید. مطابق شکل 473-1 کار را 

ادامه دهید. 

مطابق  کنید.  کامل  را  ستون ها  سوم  رج   -61
شکل1-474 

شکل 1-470

شکل 1-471

شکل 1-472

شکل 1-473 شکل 1-474
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از  آن ها  سطح  بودن  افقی  کنترل  جهت    -62
شمشه ی بلند و تراز استفاده کنید. مطابق شکل 1-475 

شمشه را بردارید و کار را مثل وجه های زیری و با 
توجه به نقشه کار و رعایت نکات ایمنی ادامه دهید.

با شکل 1-476  مطابق  ها  63- رج چهارم ستون 
بچینید و کامل کنید و کار را ادامه دهید. 

64- رج تمام شده پنجم ستون ها را مطابق شکل 
477-1 کامل کنید و کار را ادامه دهید. 

شکل  مطابق  ستون ها  ششم  شده  تمام  رج   -65
478-1 کامل کنید. در حین کار از وسایل کنترل استفاده 

کنید. 

جهت  آهنی  شمشه ی   و  شاقول  یا  تراز  از   -66
مطابق  کنید.  استفاده  ستون  گوشه های  بودن  عمودی 

شکل1-479

شکل 1-475

شکل 1-476

شکل 1-477

شکل 1-478 شکل 1-479
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اضالع  بودن  قائمه  جهت  بنایی  گونیای  از   -67
ستون ها استفاده کنید. مطابق شکل 1-480

با  و  بریزید  ششم  رج  روی  مالت  مقداری   -68
کمچه و شمشه مالت آن را یکنواخت پهن کنید. مطابق 

شکل 1-481 

دوم  ستون  ششم  رج  روی  مالت  مقداری   -69
بریزید. مطابق شکل 1-482 

را  آن  مالت  شمشه  و  کمچه  کمک  با   -70
ادامه دهید. مطابق  به طور یکنواخت پهن کنید و کار را 

شکل1-483 

71- شکل 484-1 رج هفتم تمام شده ی ستون ها 
را نشان می دهد. 

شکل 1-483

شکل 1-482

شکل 1-481

شکل 1-480

شکل 1-484
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72- شکل 485-1 رج هشتم تمام شده ی ستون ها 
را نشان می دهد.

را  کار  روی  سطح  کار  پایان  از  پس   -73
مطابق  کنید.  کنترل  تراز  و  بلند  شمشه ی آهنی  با 

شکل1-486 

74- شکل 487-1، ستون های تمام شده در نه رج 
را نشان می دهد. 

نظافت کار و اطراف آن را انجام دهید. 
بعد از کنترل کار توسط هنرآموز، چون این کار 
آجرچینی  را  ستون ها  بین  باید  دوم  مرحله  و  دارد  ادامه 
جلسه  برای  و  نکنید  خراب  را  کار  دهید،  انجام  جناغی 

بعدی می ماند.
محیط کار را با کمچه و جارو تمیز کنید.

ابزار و وسایل کار را تمیز کنید و به انبار تحویل 
دهید.

لباس کار و لوازم شخصی را در جای خود قرار 
دهید.

بیماری  دچار  تا  دهید  انجام  را  شخصی  نظافت 
نشوید. 

شکل 1-487

شکل 1-486

شکل 1-485
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دستورالعمل اجرای مرحله دوم آجرچینی جناغی
تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین اجرای آجرچینی جناغی افقی در 4 رج 

زمان اجرای پروژه: 
6 ساعت  نکات مهم ایمنی!

    

1- لباس کار مناسب را بپوشید.
2- برای اجرای کار از کفش ایمنی استفاده کنید. 

3- از کاله ایمنی استفاده کنید.
4- از ماسک استفاده کنید.

استفاده  الستیکی  دستکش های  از  کار  هنگام   -5
کنید.

جدول وسایل کار

تعدادنامردیف

1عددفرقون1

1عددبیل2

1عدداستانبولی3

1عددسرند4

1عددجارو5

مصالح مورد نیاز

تعدادنامردیف

40عددآجر 1

12عددآجر جهت اجزای آجر2

80کیلوماسه شسته3

12کیلوسیمان پرتلند معمولی 4

جدول ابزار بنایی

تعدادنامردیف

1عددکمچه1

1عددتراز2

1عددشمشه آهنی3

1عددتراز یا شاقول4

1عددتیشه5

1عددمتر 3 یا 5 متری6

1عددریسمان کار7
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نقشه کار مرحله دوم 

نمای  و  دوم  اول،  رج  پالن   1-488 شکل  در 
بین  افقی  با آجرچینی جناغی  روبروی دو عدد ستون را 

آن ها را مشاهده می کنید.
ستون ها در مرحله قبل اجرا شده است.

مراحل انجام کار

ابزار  ایمنی و  لباس کار مجهز شده، وسایل  به   •
کار را از انبار تحویل بگیرید.

• سالم بودن آن ها را چک کنید.
به ترتیب  ایمنی مراحل زیر را  با رعایت نکات   •

انجام دهید.
• آجر مورد نیاز را به محل اجرای کار بیاورید.

• مالت مورد نیاز را آماده و به محل اجرای کار 
بیاورید. 

روی  ستون  دو  راستای  در  را  شمشه ی آهنی   -1
زمین قرار دهید. مطابق شکل 1-489 

با آب مرطوب کنید.  را  2- زمین زیر آجرچینی 
مطابق شکل 1-490

شکل 1-488

شکل 1-489

شکل 1-490
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بین  و  شمشه  پشت  در  را  نیاز  مورد  مالت   -3
پهن  یکنواخت  به طور  10 سانتی متر  عرض  به  دوستون 

کنید. مطابق شکل 1-491 

4- اولین آجر که از اجزای آجر می باشد را باید 
برش  یا وسایل  تیشه  )توسط  نمود  آماده  نمونه کار  طبق 
اندازه  مختلف  آجرهای  که   1-492 شکل  آجر(مطابق 
ضخامت  آن  ضلع  یک  اینجا  در  که  کند  می  تغییر  آن 
آجر 5/5 سانتی متر و ضلع عمود بر آن 11 سانتی متر می 

باشد. 

زاویه  با  و  مالت  توسط  را  شده  آماده  جزء   -5
به  چسبیده  زمین  روی  که  کنید  نصب  طوری  45درجه 
شمشه ی  آهنی و قسمت باال در امتداد ستون باشد. مطابق 

شکل 1-493

باشد. مالت  قائم  امتداد  باید  6- جزء نصب شده 
با زاویه 45 درجه به طور یکنواخت پهن کنید. مطابق  را 

شکل 1-494

شکل 1-491

شکل 1-492

شکل 1-493

شکل 1-494
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7- آجر کامل را طبق نقشه کار و با زاویه 45 درجه 
نسبت به ستون شروع نصب کنید. 

باشد و  به شمشه چسبیده  باید  قسمت روی زمین 
ستون ها  امتداد  در  باید  دارد  تماس  ستون  با  که  قسمتی 

باشد. مطابق شکل 1-495 

در  را  آن  شمشه ی  آهنی  یا  تراز  با  می توانید   -8
امتداد ستون ها شاقولی کنید. مطابق شکل 1-496 

بین  را  ریسمان کار  شد  نصب  که  کامل  آجر   -9
دو ستون طوری نصب کنید که آخرین نقطه آجر که در 
آجر  ارتفاع  کار  این  برای  بگذرد  شده  مشخص  عکس 
نصب شده را روی ستون اول )شروع( مشخص می کنیم. 

مطابق شکل 1-497

ارتفاع را روی ستون دوم در راستای  10- همین 
شمشه ی  آهنی جدا کنید. مطابق شکل 1-498

شکل 1-495

شکل 1-498

شکل 1-497

شکل 1-496
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شده  مشخص  نقطه  دو  بین  را  ریسمان کار   -11
روی ستون ها نصب کنید. مطابق شکل 1-499 

فاصله ای که آجر دوم باید پایین تر از آجر اولی 
قرار گیرد به اندازه ضخامت آجر مصرفی به عالوه یک 

بند بین دو آجر می باشد. مطابق شکل 1-524

را  آجرها  چیدن  شد  نصب  که  ریسمان کار   -12
ادامه دهید. 

مالت را روی آجر با زاویه 45 درجه بکشید. آجر 
بادخور  و  شمشه  به  چسبیده  که  کنید  نصب  طوری  را 

ریسمان کار باشد. مطابق شکل 1-500 

و  بچسبانید  شمشه  به  زمین  از  را  سوم  13-آجر 
مطابق  دهید.  ادامه  را  کار  و  ریسمان کار  بادخود  باال  از 

شکل1-501

به طور یکنواخت پهن  بعدی را  14- مالت آجر 
کنید. مطابق شکل 1-502

شکل 1-501

شکل 1-502

شکل 1-500

شکل 1-499
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15- آجر بعدی را نصب کنید و به روش آجرهای 
قبل کار را ادامه دهید. مطابق شکل 1-503

16- توجه داشته باشید زاویه ی نصب آجرها باید 
45 درجه باشد. مطابق شکل 1-504 

17- در شکل 505-1 رج اول آجرچینی جناغی 
بین دو ستون که کامل شده را مالحظه می کنید. 

کالغ پر  آجر  یک  به  دوم  رج  شروع  برای   -18
طبق نقشه کار نیاز می باشد. مطابق شکل 1-506 

19- برای اتمام رج اول به یک جزء آجر مطابق 
شکل 507-1 نیاز می باشد. 

شکل 1-507

شکل 1-506

شکل 1-505

شکل 1-504

شکل 1-503
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20- رج اول را تمام کنید و رج دوم را از جهتی 
که رج اول تمام شده شروع کنید. مطابق شکل 1-508 

21-مالت را پهن کنید و آجر کامل رج دوم را 
در جای خود قرار دهید و با رج زیری تراز کنید با زاویه 

45درجه مطابق شکل 1-509 

22- ارتفاع از روی زمین تا باالترین نقطه آجر رج 
دوم را اندازه بگیرید. مطابق شکل 1-510 

دوم  ستون  روی  را  شده  مشخص  ارتفاع   -23
نصب  ستون  آجر  بادخور  را،  ریسمان کار  و  تعیین کنید 

کنید. مطابق شکل 1-511 

ادامه  با پهن کردن مالت روی آجر  را  24- کار 
دهید. مطابق شکل 1-512

شکل 1-508

شکل 1-509

شکل 1-510

شکل 1-511

شکل 1-512
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توسط  می توانید  کار  انجام  حین  در   -25
شمشه ی بلند دیوارچینی را کنترل کنید که در راستای دو 

ستون قرار گرفته باشد. مطابق شکل 1-513

26- با پهن کردن مالت کار را ادامه دهید. مطابق 
شکل 1-514

و  کار  نقشه  طبق  را  بعدی  آجرهای   -27
مطابق  دهید.  قرار  خود  جای  در  ایمنی  نکات  رعایت 

شکل1-515 

28- شکل 516-1 دو رج از آجرچینی جناغی را 
نشان می دهد. 

29- برای اتمام رج دوم نیاز به یک آجر به شکل 
کالغ پر می باشد. مطابق شکل 1-517 

اندازه ی دقیقی برای آجر کالغ پر نمی توان نوشت 
زیرا اندازه ی آجرها متفاوت است و اندازه ها را در حین 

کار به دست می آورند. 

شکل 1-513

شکل 1-514

شکل 1-515

شکل 1-516

شکل 1-517



144

30- برای شروع رج سوم نیاز به جزء آجر مطابق 
برای  دقیقی  اندازه ی   نمی توان  و  می باشد  شکل 1-518 
برداشت  باید  کار  حین  در  آن را  اندازه ی  و  نوشت  آن 

کرد.

31- کالغ پر اتمام رج دوم و جزء آجر شروع رج 
سوم را مطابق شکل 519-1 نصب کنید. 

را در  بعدی  پهن کنید و آجرهای  را  32- مالت 
با نصب آجر کامل اول رج سوم  جای خود قرار دهید. 
ارتفاع از زمین تا باالترین نقطه آجر نصب شده را مشخص 
کنید و روی ستون مقابل مشخص کنید و ریسمان کار را 

ببندید. مطابق شکل 1-520 

اول  رج  طبق  را  کار  و  کنید  پهن  را  مالت   -33
ادامه دهید. مطابق شکل 1-521 

شکل 1-521

شکل 1-520

شکل 1-519

شکل 1-518
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34- کار را ادامه دهید و توجه داشته باشید فاصله ای 
که آجر باید از آجر زیری پایین تر قرار گیرد زیاد نشود 

که در چیدن رج بعدی دچار مشکل می شوید.

35- رج سوم را ادامه دهید. مطابق شکل 1-522 
و 1-523 

ستون  دو  امتداد  در  که  شمشه ای  توسط   -36
یا  و  جلوتر  ستون  از  که  کنید  کنترل  را  کار  می گیرید 

عقب تر نرفته باشد. مطابق شکل 1-524 

نشان  را  سوم  رج  پایان   1-525 شکل   -37
می دهد. 

38- شکل 526-1 آجر مورد نیاز جهت پایان رج 
سوم را نشان می دهد. 

شکل 1-526

شکل 1-525

شکل 1-524

شکل 1-523

شکل 1-522
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39- در شکل 527-1 شکل آجر پایانی رج سوم 
را نشان می دهد. 

40- در شکل 528-1 جزء آجر پایانی رج سوم را 
نشان می دهد. 

41- اجزای آجر را مطابق شکل 529-1 در جای 
خود نصب کنید.

مطابق  دهید.  قرار  خود  جای  را  کامل  آجر   -42
شکل 1-530 

43- ارتفاع از روی زمین تا باالترین نقطه ی آجر 
کامل رج چهارم را اندازه بگیرید و روی ستون دوم جدا 
رج  تا  دهید  ادامه  را  کار  ببندید.  را  ریسمان کار  کنیدو 

چهارم به پایان برسد. مطابق شکل 1-531 

شکل 1-527

شکل 1-528

شکل 1-529

شکل 1-530

شکل 1-531
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با  افقی باشد که  باال کامال  44- روی آجر چینی 
شمشه و تراز باید کنترل کنید. مطابق شکل 1-532 

روی  بودن  افقی  کنترل   1-533 شکل   -45
آجرچینی با شمشه ی آهنی و تراز را نشان می دهد.

جناغی  آجرچینی  و  ستون ها  کامل  شکل   -46
در شکل 534-1 مالحظه  در چهار ردیف  را  آن ها  بین 

می کنید.

نظافت کار و اطراف آن را انجام دهید. 
بعد از کنترل کار توسط هنرآموز، ستون و دیوار 

را به صورت رج به رج جمع آوری کنید.
ببرید و  به محل نگه داری  آجرها را تمیز کنید و 

آن ها را به صورت هره بچینید.
آن ها  دپوی  محل  به  و  جمع آوری  را  مالت ها 

ببرید. 
محیط کار را با کمچه و جارو تمیز کنید.

 ابزار و وسایل کار را تمیز کنید و به انبار تحویل 
دهید.

لباس کار و لوازم شخصی را در جای خود قرار 
دهید. 

بیماری  دچار  تا  دهید  انجام  را  شخصی  نظافت 
نشوید. 

شکل 1-533

شکل 1-534

شکل 1-532
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دستورالعمل اجرای سقف ضربی تیرآهنی
تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین سقف ضربی دهانه 80 سانتی متر در 10 رج

زمان اجرای پروژه: 
6 ساعت

 نکات مهم ایمنی!
    

1- لباس کار مناسب را بپوشید.
2- برای اجرای کار از کفش ایمنی استفاده کنید. 

3- از کاله ایمنی استفاده کنید.
4- از ماسک استفاده کنید.

استفاده  الستیکی  دستکش های  از  کار  هنگام   -5
کنید.

جدول وسایل کار

تعدادنامردیف

1عددفرقون1

1عددبیل2

1عدداستانبولی3

1عددسرند4

1-1عددجارو-گچ تحریر5

1عددسطل6

مصالح مورد نیاز

تعدادنامردیف

یا 1 مرغوب  فشاری  آجر 
سفال

35عدد

10عددآجر نیمه 2

2  استانبولی گل سرند شده3
 بزرگ 

3استانبولیگچ 4

جدول ابزار بنایی

تعدادنامردیف

1عددکمچه1

1عددتراز2

1عددشمشه آهنی3

1عددتیشه4

1عددمتر 3 یا 5 متری5

1عددریسمان کار6
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نقشه کار عملی 

اجرای سقف ضربی تیرآهنی مطابق شکل 1-535

شکل 535-1شکل 1-535-1
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مراحل انجام کار
ابزار  ایمنی و  لباس کار مجهز شده، وسایل  به   •

کار را از انبار تحویل بگیرید.
• سالم بودن آن ها را چک کنید.

به ترتیب  ایمنی مراحل زیر را  با رعایت نکات   •
انجام دهید.

• آجر مورد نیاز را به محل اجرای کار بیاورید.
• مالت مورد نیاز را آماده و به محل اجرای کار 

بیاورید. 
دهانه ی بین دو تیرآهن را از 80 تا 110 سانتی متر 

بنا به امکانات موجود کارگاهی انتخاب کنید. 

شکل  مطابق  کنید.  سرند  را  نیاز  مورد  خاک   -1
 1-536

پیمانه کنید. مطابق  استانبولی  2- خاک را توسط 
شکل 1-537 

3- محل مناسبی را جهت مخلوط نمودن خاک و 
گچ انتخاب کنید. خاک را بریزید. مطابق شکل 1-538

شکل 1-538

شکل 1-537

شکل 1-536
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مطابق  کنید.  پیمانه  استانبولی  توسط  را  گچ   -4
شکل 1-539 

5- گچ پیمانه شده را روی خاک بریزید. مطابق 
اشکال 540-1 و 1-541 

6- خاک و گچ اگر زیاد باشد با بیل مخلوط کنید. 
اگر گچ و خاک کم باشد و جهت تمرین و آموزش باشد 

با کمچه آن را مخلوط کنید. 

تا  کنید  مخلوط  بار  چندین  را  گچ  و  خاک   -7
به صورت یکنواخت در آید. مطابق شکل 1-542 

اول  صفحه  ترسیم  مطابق  دهانه  قوس  ترسیم   -8
شروع کار

 شمشه آهنی- گچ تحریر- متر و ریسمان کار را به 
محل اجرای سقف بیاورید. 

اجرای سقف  تیرآهن های  زیر  را  آهنی  شمشه ی 
بچسبانید. مطابق شکل 1-543 

شکل 1-543

شکل 1-542

شکل 1-541

شکل 1-540

شکل 1-539
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9- با گچ تحریر از باالی شمشه یک خط مستقیم 
شکل  مطابق   .)BتاA )نقطه  کنید  رسم  تیرآهن  دو  بین 

1-544

10- طول دهانه را با متر اندازه بگیرید)نقطه Aتا
B(. مطابق شکل 1-545

تقسیم  مساوی  قسمت  دو  به  را  دهانه  طول   -11
کنید. مطابق شکل 1-546 

12- نقطه میان دهانه را روی خط مستقیم مشخص 
کنید و نقطه O بنامید. مطابق شکل 1-547

13-از نقطه مشخص شده O خیز سقف را به طرف 
 C باالی خط به صورت عمودی مشخص کنید و نقطه ی

شکل 548-1بنامید. مطابق شکل 1-548

شکل 1-547

شکل 1-546

شکل 1-545

شکل 1-544
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14- شمشه ی آهنی را از نقطه ی وسط دهانه)نقطه 
O(به طرف زمین بگیرید. مطابق شکل 1-549

15- توسط تراز یا شاقول شمشه را جابه جا کنید تا 
به صورت شاقولی درآید. مطابق شکل 1-550

دهانه  وسط  نقطه ی  از  خطی  تحریر  گچ  با   -16
را  وشمشه  بکشید  )زمین(  پایین  طرف  به   )O )نقطه 

بردارید. مطابق شکل 1-551

17- روی خط قائمی که کشیده اید از نقطه O به 
اندازه تقریبی 2 برابر طول دهانه سقف نقطه D را مشخص 

کنید. مطابق شکل 1-552

شکل 1-549

شکل 1-550

شکل 1-551 شکل 1-552
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18- یک سر ریسمان کار را روی نقطه ی D قرار 
دهید و سر دیگر ریسمان کار را به ترتیب روی نقطه های 
A وC و B قرار دهید. مطابق اشکال 552-1 و 553-1 و 

1-554

 چنان چه مرکزD را درست انتخاب کرده باشید از 
روی سه نقطه  ACBمی گذرد. 

 ODرا روی خط Dدر غیر این صورت باید مرکز
 ACBجابه جا کنید تا ریسمان کار شما از روی سه نقطه

بگذرد.

با  ریسمان کار  و  تحریر  گچ  توسط  بعد   -19
مطابق  کنید.  وصل  هم  به  را   ACB نقطه  سه   D مرکز 

شکل1-555 

شکل 1-553

شکل 1-554

شکل 1-555
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20-اشکال 556-1 و 557-1 وصل کردن سه نقطه 
A وC و B را نشان می دهد. 

21- وصل کردن سه نقطه منحنی است که همان 
خیز )قوس(سقف می باشد.

22- در شکل شماره 558-1 خط قوس رسم شده 
سقف را می بینید.

بدین ترتیب قوس سقف شما رسم شد و شما باید 
خود را برای سقف زدن آماده کنید. 

23- استانبولی را به محل آماده سازی گچ و خاک 
ببرید و مقداری آب در حد نیاز داخل استانبولی بریزید. 

مطابق شکل 1-559 
تا در  به تمرین دارد  نیاز زیاد  کارهای ساختمانی 

آن کار مهارت کافی را بدست آورید.

شکل 1-559

شکل 1-558

شکل 1-557

شکل 1-556
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24- مقداری گچ و خاک را با دست داخل آب 
بپاشید. مطابق شکل 1-560 

25-گچ باید سطح آب را بپوشاند. زمان کوتاهی 
صبر کنید تا گچ، آب را به خود جذب کند. مطابق شکل 

 1-561

دست  با  را  خاک   و  گچ  طرف  یک  در   -26
مخلوط کنید و استفاده نمایید. مطابق شکل 1-562 

27- چون گچ و خاک زود سفت می شود نباید 
تمام آن را مخلوط نمود پس کم کم مخلوط و استفاده 

کنید. مطابق شکل 1-563 

شکل 1-563

شکل 1-562

شکل 1-561

شکل 1-560
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توجه
28- چنان چه گلوگاه بین تیرآهن ها از قبل چیده 
شده باید مقداری آب بپاشید تا گرد و خاک آن از بین 

برود و مالت شما به دیوار بچسبد. مطابق شکل 1-564 
مقداری از مالت آماده را توسط دست روی دیوار 
یا چپ  از طرف راست  باالی خط خیز )قوس( دهانه  و 
بکشید )بستگی به راست دست یا چپ دست بودن افراد 
می باشد.( موقع کشیدن مالت سقف توجه داشته باشید 
مالت  که  )د(بگیرید  دال  صورت  به  را  خود  دست  که 
پهن  کار  روی  یکنواخت  به طور  کار  وسط  در  بیشتری 

شود. 

را  اول  رج  شده ی  کشیده  مالت   1-565 شکل 
سانتی متر   1/5 تا   1 مالت حدود  می دهد.ضخامت  نشان 

می باشد. 

در  که  این  یا  کنید  قبال آب خور  را  آجرها   -29
زمان استفاده ی آن ها را در آب فرو ببرید و استفاده کنید. 

مطابق شکل 1-566

شکل 1-566

شکل 1-565

شکل 1-564
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30- اولین آجر رج اول را با چسباندن آجر کامل 
شروع کنید. مطابق شکل 1-567

توجه داشته باشید که آجرهای چسبیده شده باید 
کامال عمودی باشد. 

اول  آجر  کنار  در  فشار  با  را  آجر  دومین   -31
بچسبانید و با دست دیگر خود آن را بگیرید. مطابق شکل 

 1-568

32- آجر سوم و چهارم را مانند آجر دوم رروی 
خط قوس سقف بچسبانید. مطابق شکل 1-569 

نیمه  پوشش  این  در  اول  رج  آخری  آجر   -33
می شود.  تمام  سقف  اول  رج  ترتیب  بدین  و  می باشد 

مطابق شکل 1-570 

شکل 1-568

شکل 1-569

شکل 1-570

شکل 1-567
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34- چنان چه مالت کم ساخته بودید و تمام شد 
به  و  شده  گفته  روش  به  را  خاک  و  گچ  مالت  دوباره 

مقدار کم بسازید. مطابق شکل 1-571 

کنید.  مخلوط  را  خاک  و  گچ  طرف  یک   -35
مطابق شکل 1-572 

36- مالت آماده شده را روی آجرهای رج اول 
یا  بودن  به چپ دست  )بستگی  یا چپ  راست  از سمت 
راست دست بودن شما دارد( به طور یکنواخت بکشید. 

مطابق شکل 1-573 

37- مالت را به طور یکنواخت و سریع روی کار 
مطابق  است.  زودگیر  خاک  و  گچ  مالت  چون  بکشید 

شکل 1-574 

شکل 1-574

شکل 1-573

شکل 1-572

شکل 1-571
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شکل 1-575

شکل 1-576

شکل 1-577

شکل 1-578

مطابق  کنید.  کامل  را  اول  رج  مالت   -38
شکل1-575 

39-مالت را به طور یکنواخت و کامل روی کار 
بکشید. زیرا اگر مالت یکنواخت نباشد سقف به صورت 

پله پله در می آید. مطابق شکل 1-576 

40- برای این که شروع رج اول با آجر کامل بوده، 
نباید بند روی بند بیفتد شروع رج دوم را با آجر پایان رج 

اول یعنی نیمه شروع کنید. مطابق شکل 1-577 

41- آجرهای بعدی را مانند رج اول بچسبانید. 
آجر قبلی را با یک دست بگیرید و آجر بعدی را 

با دست دیگر بچسبانید. مطابق شکل 1-578 
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42- کار را ادامه دهید. مطابق شکل 1-579 

43- آجر آخری را سه قدی انتخاب کردیم تا شما 
مطابق  شوید.  آشنا  آجری(  )گوه  شستی  بند  گذاشتن  با 

شکل 1-580

44- سه قدی را بچسبانید. بین سه قدی و آجر قبلی 
فاصله ای ایجاد شد که این فاصله را با تکه آجرها مطابق 
شکل 581-1 از باالی آجر که فاصله ی بیشتری بین دو 

آجر است کار بگذارید.

به طور  طرف  یک  از  را  سوم  رج  مالت   -45
یکنواخت روی کار بکشید. مطابق شکل 1-582 

کار  روی  را  مالت  کشیدن   1-583 شکل   -46
نشان می دهد. 

شکل 1-583

شکل 1-582

شکل 1-581

شکل 1-580

شکل 1-579
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47- آجرهای رج سوم باید مطابق با رج اول باشد. 
بچسبانید.  را  است  کامل  آجر  که  سوم  رج  آجر  اولین 

مطابق شکل 1-584 

شکل  مطابق  بچسبانید.  را  آجر  دومین   -48
 1-585

شکل  مطابق  بچسبانید.  را  آجر  سومین   -49
 1-586

50- چهارمین آجر و نیمه ی آخر را مطابق اشکال 
587-1 و 588-1 بچسبانید. 

شکل 1-584

شکل 1-585

شکل 1-586

شکل 1-588

شکل 1-587
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51- آجر آخری مثل رج اول نیمه می باشد. مطابق 
شکل 1-589

52- همان طور که در شکل شماره 590-1 مشاهده 
می کنید. بین آجر سوم و چهارم فضای خالی به صورت 

مثلث دیده می شودکه باید از گوه استفاده کرد. 

53- مالت رج چهارم را روی کار بکشید. مطابق 
شکل 1-591 

54- مالت کشی را ادامه دهید تا کامل شود. مطابق 
شکل 1-592 

مطابق  بکشید.  کامل  را  چهارم  رج  مالت   -55
شکل 1-593 

شکل 1-593

شکل 1-592

شکل 1-591

شکل 1-590

شکل 1-589
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دوم  رج  با  مطابق  چهارم  رج  آجرهای   -56
می باشد و شما باید شروع کار را با آجر نیمه بچسبانید. 

مطابق شکل 1-594

57- کار را ادامه دهید با رعایت قواعد پیوند که 
بند روی بند نیفتد. مطابق شکل 1-595

58- آجر آخر سه قدی می باشد، مانند رج دوم. 
مطابق شکل 1-596 

59- سه قدی را بچسبانید. مطابق شکل 1-597 

شکل 1-595

شکل 1-596

شکل 1-597

شکل 1-594
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شکل 1-598

60- بین آجرها بند ایجاد شده و باید از بند انگشتی 
استفاده کنید. مطابق شکل 1-598

شکل  مطابق  بکشید.  را  بعدی  رج  مالت   -61
1-599

62- مالت کشی را ادامه دهید تا رج کامل شود. 
مطابق شکل 1-600

63- آجرها را بچسبانید و کار را ادامه دهید. مطابق 
شکل 1-601 

را  آن  می باشد  نیمه  آجر  رج،  انتهای  آجر   -64
بچسبانید و کار را ادامه دهید. مطابق شکل 1-602

شکل 1-599

شکل 1-600

شکل 601-1شکل 1-602
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65- مالت را روی رج بعدی بکشید. مطابق شکل 
 1-603

66- مالت را کامل کنید. مطابق شکل 1-604

67- آجر نیمه شروع کار را بچسبانید. مطابق شکل 
 1-605

68- کار را ادامه دهید. مطابق شکل 1-606 

69- آجر چسبانده ی قبلی را با یک دست بگیرید 
شکل  مطابق  بچسبانید.  دیگر  دست  با  را  بعدی  آجر  و 

1-607

شکل 1-603

شکل 1-604

شکل 1-605

شکل 1-606

شکل 1-607
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 1-608 شکل  مطابق  را  رج  پایان  سه قدی   -70
بچسبانید. مالت رج بعدی را بکشید و کار را تا پایان طبق 

نقشه کار ادامه دهید. 

تا  انجام دهید  71- دوغاب ریزی پشت سقف را 
مطابق شکل 609-1 در آید. 

پس از کنترل کار توسط هنرآموز، سقف را رج به 
رج جمع آوری کنید و آجرها را تمیز کنید.

آجرهای تمیز شده را به محل نگه داری ببرید و به 
صورت هره روی هم بچینید.

مالت  دپوی  محل  به  و  آوری  جمع  را  مالت ها 
ببرید.

ابزار کار و وسایل کار را شسته و به انبار تحویل 
دهید.

لباس کار و لوازم شخصی را در جای خود قرار 
دهید. 

نظافت شخصی پایان کار را انجام دهید. 

شکل 1-609

شکل 1-608
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آزمون پایانی آجرچینیآزمون پایانی آجرچینی

1- 5 مورد از اصول ایمنی در آجرچینی را توضیح دهید. 
2- در صنعت ساختمان سازی آجر به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید.

3- موارد استفاده ی آجرهای 3 و 4سانتی متری ماشینی را توضیح دهید.
4- مورد استفاده ی آجرهای بتنی را بنویسید.

5- اجزای )تقسیمات( آجر را نام ببرید.
6- ابزار و وسایل آجرچینی را نام ببرید.

7- موارد استفاده ی شاقول و تراز را در کارهای ساختمانی توضیح دهید.
8- موارد استفاده ی گونیا و ریسمان کار را شرح دهید.

9- وابند ریسمان کار را شرح دهید.
10- استفاده از شمشه مالت به چه منظوری است؟

11- انواع آجرچینی را فقط نام ببرید.
12- موارد استفاده ی آجرچینی جناغی را توضیح دهید.

13- از شمشه ی بلند در آجرچینی چه استفاده ای می شود. توضیح دهید. 
14- موارد استفاده ی آجرهای لعاب دار را شرح دهید.

15- موارد استفاده ی آجر کالغ پر را شرح دهید.
16- 4 مورد از اصول آجرچینی را توضیح دهید. 

17- ارتفاع مجاز جهت آجرچینی 10-22-32 سانتی متری را در یک روز شرح دهید.
18- دوغاب دادن آجرچینی ها با مالت ماسه سیمان را توضیح دهید.

19- حداکثر اختالف ارتفاع در قسمت های مختلف ساختمان هنگام آجرچینی چقدر است؟
20- 4 نوع آجرچینی جهت نماسازی را نام ببرید. 
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آزمون پايانى وسايل حمل و داربستآزمون پايانى وسايل حمل و داربست

1- وسایل حمل بر روی زمین را نام ببرید.
2- قرقره ساده دستی را شرح دهید.

3- وسایل کار در ارتفاع را توضیح دهید.
4- از نظر مواد داربست ها را به چند دسته تقسیم می کنند؟ توضیح دهید.

5- ضخامت و قطر لوله های داربست فلزی را شرح دهید.
6- مشخصات تخته های زیرپایی را بنویسید.

7- خرک چیست توضیح دهید.
8- داربست های معلق و موارد استفاده ی آن ها را شرح دهید.

9- داربست کوتاه و موارد استفاده ی آن را شرح دهید. 
10-مشخصات سکوی کار متحرک را توضیح دهید.
11- شمع مایل در داربست ها چیست ؟ توضیح دهید.

12- قید را شرح دهید. 
13- بست گردان چیست شرح دهید. 

14- مورد استفاده ی بست بوشی در داربست ها را توضیح دهید.
15- صفحه زیرستون و مورد استفاده ی آن را شرح دهید. 

16- توپ های پالستیکی و مورد استفاده ی آن را شرح دهید.
17- سه مورد از کارهایی که در زمان برپایی داربست ها نباید انجام داد را بنویسید.

18- مورد استفاده داربست ها را فقط نام ببرید.
19- تخته پنجه و مشخصات نصب آن را شرح دهید.

20-نرده ی محافظ چیست و مشخصات نصب آن را توضیح دهید. 
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آزمون پايانى سقف ضربى

1- موارد استفاده ی سقف ضربی را توضیح دهید.

2- اصول زدن طاق ضربی را شرح دهید. 

3- قوس مناسب جهت دهانه های 90 تا 110سانتی متر چقدر است؟

4- حداقل افراد جهت زدن طاق ضربی چند نفر است؟ شرح دهید. 

5- گلوگاه در طاق ضربی را شرح دهید.

6- مسیر تقریبی قوس طاق های ضربی را چگونه مشخص می کنند؟ شرح دهید.

7- تکه آجرهای مورد استفاده در طاق ضربی را نام برده و توضیح دهید.

8- دوغاب ریزی چگونه و با چه مصالحی ریخته می شود؟ شرح دهید. 

9-موقع استفاده از دوغاب سیمان برای محکم شدن آن چه باید کرد؟ توضیح دهید. 


