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فهرست



شــرایط در حــال تغییــر دنیــاي کار در مشــاغل گوناگــون، توســعه فناوري هــا و تحقــق توســعه پایــدار، مــا 
ــاي  ــرات پایه ه ــه تغیی ــي را در ادام ــاي درس ــواي کتاب ه ــي و محت ــاي درس ــا برنامه ه ــت ت ــر آن داش را ب
قبلــي براســاس نیــاز کشــور و مطابــق بــا رویکــرد ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و برنامــه درســي 
ملــي جمهــوري اســالمي ایــران در نظــام جدیــد آموزشــي بازطراحــي و تألیــف کنیــم. مهم تریــن تغییــر در 
کتاب هــا، آمــوزش و ارزشــیابي مبتنــي بــر شایســتگي اســت. شایســتگي، توانایــي انجــام کار واقعــي بطــور 
ــته  ــود. در رش ــرش مي ش ــارت و نگ ــش، مه ــامل دان ــي ش ــف شــده اســت. توانای ــتاندارد و درســت تعری اس

تحصیلي حرفــه اي شــما، چهــار دســته شایســتگي در نظــر گرفتــه اســت:
1.شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي طراحي و ساخت مبلمان خواب
2.شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه

3.شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
4.شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر

بــر ایــن اســاس دفتــر تألیــف کتاب هــاي درســي فنــي و حرفــه اي و کاردانــش مبتنــي بــر اســناد باالدســتي 
ــا مشــارکت متخصصــان برنامه ریــزي درســي فنــي و حرفــه اي و خبــرگان دنیــاي کار مجموعــه اســناد  و ب
ــاي  ــي و راهنم ــع اصل ــه مرج ــد ک ــن نموده ان ــه اي را تدوی ــي و حرف ــاخه فن ــته هاي ش ــي رش ــه درس برنام

تألیــف کتاب هــاي درســي هــر رشــته اســت. 
ــوب و  ــع چ ــته صنای ــژه رش ــه وی ــت ک ــي اس ــي و کارگاه ــتگي هاي فن ــن  درس شاس ــو می ــن درس، س ای
مبلمــان در پایــة 11 تألیــف شــده اســت. کســب شایســتگي هاي ایــن کتــاب بــراي موفقیــت آینــده شــغلي و 
حرفــه اي شــما بســیار ضــروري اســت. هنرجویــان عزیــز ســعي نماییــد؛ تمــام شایســتگي هاي آمــوزش داده 

شــده درایــن کتــاب را کســب و در فراینــد ارزشــیابي بــه اثبــات رســانید.
کتــاب درســي طراحــي و ســاخت مبلمــان خــواب شــامل پنــج پودمــان اســت و هــر پودمــان داراي یــک 
یــا چنــد واحــد یادگیــري اســت و هــر واحــد یادگیــري از چنــد مرحلــه کاري تشــکیل شــده اســت. شــما 
هنرجویــان عزیــز پــس از یادگیــري هــر پودمــان مي توانیــد شایســتگي هاي مربــوط بــه آن را کســب نماییــد. 
هنرآمــوز محتــرم شــما بــراي هــر پودمــان یــک نمــره در ســامانه ثبــت نمــرات منظــور مي نمایــد و نمــره 
ــس ارزشــیابي اول،  ــل 12 مي باشــد. در صــورت احــراز نشــدن شایســتگي پ ــان حداق ــر پودم ــي در ه قبول
فرصــت جبــران و ارزشــیابي مجــدد تــا آخــر ســال تحصیلــي وجــود دارد.کارنامــه شــما در ایــن درس شــامل 
5 پودمــان و از دو بخــش نمــره مســتمر و نمــره شایســتگي بــراي هــر پودمــان خواهــد بــود و اگــر دریکــي از 
پودمــان هــا نمــره قبولــي را کســب نکردیــد، تنهــا در همــان پودمان الزم اســت مــورد ارزشــیابي  قــرار گیرید 
و پودمــان هــاي  قبــول شــده  در مرحلــه اول ارزشــیابي مــورد تاییــد و الزم بــه ارزشــیابي مجــدد نمــي باشــد. 

سخنی با هنرجویان عزیز



همچنیــن ایــن درس داراي ضریــب 8 اســت و در معــدل کل شــما بســیار تاثیرگــذار اســت.
همچنیــن عــالوه بــر کتــاب درســي شــما امــکان اســتفاده از ســایر اجــزاي بســتة آموزشــي کــه بــراي شــما 
ــن اجــزاي بســته آموزشــي کتــاب همــراه هنرجــو  طراحــي و تألیــف شــده اســت، وجــود دارد. یکــي از ای
ــاب همــراه  ــد. کت ــد اســتفاده نمایی ــاب درســي بای ــراي انجــام فعالیت هــاي موجــود در کت ــه ب مي باشــد ک
ــزاي بســته  ــایر اج ــید. س ــته باش ــراه داش ــز هم ــیابي نی ــد ارزش ــون و فراین ــگام آزم ــد هن ــود را مي توانی خ
آموزشــي دیگــري نیــز بــراي شــما در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــا مراجعــه بــه وبــگاه رشــته خــود بــا 

نشــاني 
www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.

فعالیت هــاي یادگیــري در ارتبــاط بــا شایســتگي هاي غیرفنــي از جملــه مدیریــت منابــع، اخــالق حرفــه اي، 
حفاظــت از محیــط زیســت و شایســتگي هاي یادگیــري مــادام العمــر و فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات همــراه 
بــا شایســتگي هاي فنــي طراحــي و در کتــاب درســي و بســته آموزشــي ارائــه شــده اســت. شــما هنرجویــان 
عزیــز کوشــش نماییــد ایــن شایســتگي ها را در کنــار شایســتگي هاي فنــي آمــوزش ببینیــد، تجربــه کنیــد 

و آنهــا را در انجــام فعالیت هــاي یادگیــري بــه کار گیریــد.
رعایــت نــکات ایمنــي، بهداشــتي و حفاظتــي از اصــول انجــام کار اســت لــذا توصیه هــاي هنرآمــوز محترمتــان 

در خصــوص رعایــت مــواردي کــه در کتــاب آمــده اســت، در انجــام کارهــا جــدي بگیرید.
امیدواریــم بــا تــالش و کوشــش شــما هنرجویــان عزیــز و هدایــت هنرآمــوزان گرامــي، گام هــاي مؤثــري در 
جهــت ســربلندي و اســتقالل کشــور و پیشــرفت اجتماعــي و اقتصــادي و تربیــت مؤثــري شایســته جوانــان 

برومنــد میهــن اســالمي برداشــته شــود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



در راســتاي تحقــق اهــداف ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و برنامه درســي ملــي جمهوري 
ــوب و  ــع چ ــته صنای ــي رش ــاغل، برنامه  درس ــاي کار و مش ــر دنی ــاي متغی ــران و نیازه ــالمي ای اس
مبلمــان طراحــي و بــر اســاس آن محتــواي آموزشــي نیــز تالیــف گردیــد. کتــاب حاضــر از مجموعــه 
ــن  ــت ای ــده اس ــف گردی ــن و تألی ــم تدوی ــال یازده ــراي س ــه ب ــد ک ــي مي باش ــاي کارگاه کتاب ه
کتــاب داراي 5 پودمــان اســت کــه هــر پودمــان از یــک یــا چنــد واحد یادگیري تشــکیل شــده اســت. 
همچنیــن ارزشــیابي مبتنــي بــر شایســتگي از ویژگي هــاي ایــن کتــاب مي باشــد کــه در پایــان هــر 
ــان  ــر پودم ــراي ه ــي مي بایســت ب ــوزان گرام ــیابي آورده شــده اســت. هنرآم ــیوه ارزش ــان ش پودم
یــک نمــره در ســامانه ثبــت نمــرات بــراي هــر هنرجــو ثبــت کننــد. نمــره قبولــي در هــر پودمــان 
حداقــل 12 مي باشــد و نمــره هــر پودمــان از دو بخــش تشــکیل مي گــردد کــه شــامل ارزشــیابي 
ــاي  ــت. از ویژگي ه ــا اس ــک از پودمان ه ــراي هری ــتمر ب ــیابي مس ــان و ارزش ــر پودم ــي در ه پایان
ــتگي هاي  ــا شایس ــاط ب ــاخت یافته در ارتب ــري س ــاي یادگی ــي فعالیت ه ــاب طراح ــن کت ــر ای دیگ
ــه اي و مباحــث زیســت محیطــي اســت.  ــع، اخــالق حرف ــت مناب ــه مدیری ــي از جمل ــي و غیرفن فن
ایــن کتــاب جزئــي از بســته آموزشــي تــدارك دیــده شــده بــراي هنرجویــان اســت کــه الزم اســت 
از ســایر اجــزاء بســتة آموزشــي ماننــد کتــاب همــراه هنرجــو، نرم افــزار و فیلــم آموزشــي در فراینــد 
یادگیــري اســتفاده شــود. کتــاب همــراه هنرجــو در هنــگام یادگیــري، ارزشــیابي و انجــام کار واقعــي 
ــا اجــزای بســته یادگیری،  ــرای آشــنایی بیشــتر ب مــورد اســتفاده قــرار مي گیــرد. شــما می توانیــد ب
روش هــای تدریــس کتــاب، شــیوه ارزشــیابی مبتنــی بــر شایســتگی، مشــکالت رایــج در یادگیــری 
ــکات آموزشــی شایســتگی های غیرفنــی، آمــوزش ایمنــی  ــی، ن محتــوای کتــاب، بودجه بنــدی زمان
ــای  ــاب راهنم ــه کت ــا ب ــری و تمرین ه ــای یادگی ــخ فعالیت ه ــا و پاس ــت راهنم ــت و دریاف و بهداش
هنرآمــوز ایــن درس مراجعــه کنیــد.الزم بــه یــادآوري اســت،کارنامه صــادر شــده در ســال تحصیلــي 
قبــل بــر اســاس نمــره 5 پودمــان بــوده اســت.ودر هنــگام آمــوزش و ســنجش و ارزشــیابي پودمان هــا 
و شایســتگي ها، بایــد بــه اســتاندارد ارزشــیابي پیشــرفت تحصیلــي منتشــر شــده توســط ســازمان 
ــتگي هاي  ــت، شایس ــي و بهداش ــت ایمن ــردد. رعای ــه گ ــي مراجع ــزي آموزش ــه ری ــش و برنام پژوه
ــند.  ــي باش ــتگي م ــب شایس ــات کس ــتاندارد از ملزوم ــاس اس ــر اس ــدي ب ــل کلی ــي و مراح غیر  فن
ــبه  ــدل کل محاس ــب 8 در مع ــا ضری ــن درس ب ــه ای ــود ک ــن ش ــان تبیی ــراي هنرجوی ــن ب همچنی

ــادي اســت. ــر زی ــود و داراي تاثی مي ش

سخنی با هنرآموزان  محترم:



کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:
ــي طراحــي شــده  ــدا پاتخت ــه ابت ــي« اســت ک ــوان »طراحــي و ســاخت پاتخت ــا عن ــان اول: ب پودم
ــن محصــول  ــح مراحــل ســاخت ای ــه توضی ــاز ترســیم مي شــود و ســپس ب ــورد نی و نقشــه هاي م

ــود. ــه مي ش پرداخت
پودمــان دوم: عنــوان » طراحــي و ســاخت صندلــي آرایــش« دارد، کــه در آن طراحــي و نقشه کشــي 

صندلــي آرایــش انجــام شــده و بــه روش ســاخت آن پرداختــه مــي شــود.
پودمــان ســوم: داراي عنــوان »طراحــي و ســاخت میــز آرایــش)دراور(« اســت. در ایــن پودمــان ابتــدا 
روش طراحــي میــز آرایــش)دراور( آمــوزش داده شــده و در ادامــه چگونگــي ترســیم نقشــه هاي مــورد 

نیــاز توضیــح داده شــده و ســاخته مي شــود.
ــدا روش  ــام دارد. ابت ــت« ن ــو و ثاب ــره تاش ــواب 2 نف ــاخت تختخ ــي و س ــارم: » طراح ــان چه پودم
طراحــي و نقشه کشــي تختخــواب 2 نفــره تاشــو و ثابــت توضیــح داده  شــده و ســپس روش ســاخت 

ــود. ــرح داده مي ش آن ش
پودمــان پنجــم: بــا عنــوان »چیدمــان فضــاي اتــاق خواب«مي باشــد کــه در آن هنرجویــان بــا روش 
چیدمــان فضــاي اتــاق خــواب بــا اســتفاده از نــرم افزارهــاي مختلــف آشــنا مي شــوند و چنــد نــوع 

ــا نــرم افــزار را اجــرا مي کننــد. چیدمــان ب
امیــد اســت کــه بــا تــالش و کوشــش شــما همــکاران گرامــي اهــداف پیش بینــي شــده بــراي ایــن 

درس محقــق گــردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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ساخت پاتختی

با توجه به اینکه در کتاب اول، »کابینت آشپزخانه« و در کتاب دوم پایه دهم، » مبلمان کودك و 
نوجوان« را طراحي و اجرا نموده و با انواع ابزار آالت دستی و دستي برقي کار کرده و  مهارت اولیه 
را پیدا کردید، در این کتاب سعي شده تا با » طراحي و ساخت مبلمان خواب« که از پرکاربردترین 
مبلمان هاست، آشنا شده و مهارت الزم را کسب نمایید و به توضیح و تشریح اصول و مراحل ساخت 
تعــدادي از پروژه هاي مربوط به مبلمان خواب )در بازار مبلمان ایران، به ســرویس خواب معروف 
اســت( بپردازید، تولید انبوه  با بعضي از ماشین آالت پیشــرفتة صنعتی و ساخت کارگاهی آنها با 

ماشین آالت موجود در هنرستان ها امکان پذیر است.

پودمان 1سیم و اتصاالت آن        
ساخت پاتختي
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واحد یادگیری 1  
شایستگی طراحي و ساخت پاتختي

آیا تا به حال پی برده اید؟ 
در اتاق خواب چند نوع مبلمان وجود دارد؟

بهترین مواد اولیه براي ساخت پاتختی، داراي چه ویژگي هایي است؟
ترکیب رنگ پاتختی چگونه تعیین مي شود ؟

 برای ساخت پاتختی، تخته خرده چوب بهتر است یا ام دی اف؟
از چه اتصاالتي براي ساخت پاتختی مي توان استفاده کرد ؟

از چوب خام نیز مي توان پاتختي ساخت؟ 

استاندارد عملکرد: 
پس از اتمام این واحد یادگیری، هنرجویان قادر خواهند بود با توجه به طرح و نقشه، از صفحات فشردۀ چوبي به 

عنوان  مواد اولیه  برای ساخت پاتختي که یکي از اجزاي مبلمان خواب است، استفاده کنند. 

مبلمان خواب :  

مقدمه :
یکی از مهم ترین اتاق های خانه، اتاق خواب اســت. این فضا دارای استانداردهای خاصی برای طراحی مي باشد که 
از اهمیت زیادي برخوردار اســت. شــاید به دلیل اینکه اتاق خواب، مانند سایر اتاق ها در معرض دید نیست، این 
تصور پیش آید که مبلمان آن در درجة اول اهمیت قرار ندارد، حال آنکه به دلیل تأثیری که این فضا در آسایش 
و آرامش افراد خانه دارد, بســیار مهم بوده و باید برای دکوراســیون و مبلمان آن اهمیت ویژه ای قائل شد. کاربرد 
اصلی اتاق خواب برای اســتراحت، خواب و مطالعه اســت؛ بنابراین از هر نظر باید در انتخاب مبلمان اتاق خواب و 

چیدمانش نهایت دقت را به کار برد. 
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ساخت پاتختی

سرویس خواب
زمانی که وارد بازار مبل می شوید، با گسترۀ عظیمي از 
سرویس خواب های مختلف در ابعاد و رنگ های گوناگون 

مواجه خواهید شد. 
انتخاب ســرویس خواب مدرن یا کالسیک، شاید اولین 
سؤالی باشد که در ذهن خریدار آن سرویس خواب مطرح 

می شــود؛ و همچنین انتخاب نوع جنس به کار رفته در 
آن و یا نوع طــرح و حتی رنگ نیز که از نکات مهم به 
شــمار مي رود. ما در این کتاب، به شما کمک خواهیم 
کرد تا به راحتی سرویس خواب مناسب براي اتاق خواب 

منزل تان را طراحي کرده و بسازید )شکل 1 و 2(.

شكل 1                                                                                            شكل2

سرویس خواب مدرن و کالسیک
از جمله نکاتی که باید در انتخاب نوع طراحی سرویس 

خواب در نظر گرفت، دکوراسیون اتاق خواب است.
دکوراســیون به همراه مبلمان خاص، به منزل، زیبایی 
می بخشــد. اگر دکوراســیون موجود، به نوعی مدرن و 
امروزی طراحی باشــد، بدون تردیــد مبلمان مدرن و 

به تبع آن ســرویس خواب مدرن نیز، بهترین انتخاب 
خواهد بود و اگر ســبک طراحی دکوراسیون بیشتر و 
یا حتی کاماًل کالسیک باشد، مبلمان کالسیک برازنده 
طراحی آن اســت.  نمونه اي از سرویس خواب مدرن را 

در شکل 3 و4 دیده مي شود.

شكل 3                                                                               شكل 4

سرویس خواب کالسیک
نکتــة بعدی که بایــد در بارۀ مبلمان خــواب در نظر 
گرفت، میزان جابه جایی آن در مدت زمان اســتفاده از 
آن سرویس خواب است. در حمل و نقل زیاد سرویس 
خواب های کالسیک، به دلیل طراحی بسیار پیچیده  و 

ظریــف آنها، این احتمال وجود دارد که دچار آســیب 
و شکســتگی غیر قابل جبران شــوند؛ ولی ســرویس 
خواب های مدرن به علت طراحی ساده و کلی که دارند، 

در مقابل جابه جایی های زیاد ایمن ترند. 



12

نکته بعدی در انتخاب این دو نوع سرویس خواب، میزان 
بودجه اي است که خریدار براي آن در نظر گرفته است.
به طور کلي ســرویس خواب های کالســیک، به علت 

کارهای پیچیده و ظریف نسبت به سرویس خواب های 
مــدرن، دارای قیمت باالتری هســتند کــه این خود 

می تواند مالکی برای خرید باشد)شکل 5 و6(.

 شکل 5                                                                                             شکل 6

چه تفاوتهایي بین مبلمان خواب مدرن وکالسیک وجود دارد ؟ هردو را باهم مقایسه کنید.

انتخاب نوع جنس به کار رفته در سرویس خواب
هنگام طراحــی مبلمان خواب، باید نــوع جنس مواد 
اولیه را مشخص کرد؛ در سرویس خواب های کالسیک، 

عموماً از چوب های راش، افرا ، و گردو اســتفاده شــده 
است که از نام آنها می توان به ضمانت کیفیت  شان پی 

برد. شکل )7تا10(.

شکل 7                                                                                             شکل8

پرسش علمی
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ساخت پاتختی

انتخاب سرویس خواب مناسب

شكل9                                                                                                شكل10

انتخاب سرویس خواب
 انتخاب تختخواب، کار ســاده اي نیســت، و باید براي 

انتخاب نوع مناسب آن، به نکات زیر توجه نمود: 
تخت مناسب؛ خواب راحت

بعد از یک روز خسته کننده، به یک خواب راحت شبانه  
نیاز اســت. بدون شک تختخواب مناســب در راحتی 
خواب ما تأثیرگذار است، پس باید در انتخاب تختخواب  

مناسب دقت کرد )شکل 11(.
راحتی و مدل تخت، هر دو از فاکتورهای مهم به شمار 
مي آید. شاید هنگام انتخاب، طرح و مدل یک تخت را 
بپســندید اما بدانید که مهم تر از همــة اینها، راحتی 

شماست. پس باید به دنبال تختی بود که در وهلة اول 
راحتــی را تضمین کند؛ ضمن اینکه مطابق با ســلیقه  

نیز باشد.
 در مورد تخت خواب، باید به این موضوع ها توجه نمود:
1- راحتی تخت خواب، که البته بیشتر به نوع تشک آن 

مربوط است.
2- زیبایی و ظاهر تخت.

3- میزان فضایی که تخت اشغال می کند.
4- حداکثر کارایي )بعضي تخت ها داراي کشو و بعضي 

باکس دار و بعضي ساده هستند( )شکل 12(.

  شكل 11                                                                   شكل12

فضای کمترزیباییراحتی

عوامل مؤثر در
 انتخاب مبلمان خواب

کارایی بیشتر
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 مزیت تختخواب هاي تاشو نسبت به تختخواب هاي ساده را با بحث وگفتگو در کالس ارائه کنید

انواع تختخواب

آشــنایی با انواع تخت ها به شــما کمک می کند که با 
توجه به  نیازها و امکاناتی که دارید، تخت دلخواه خود 

را طراحي کرده و بسازید.
اولین و مرسوم ترین نوع تختخواب ها، تخت های مدرن 
و کالســیک هستند که امروزه در بیشــتر فروشگاه ها 

و نمایشــگاه هاي محصــوالت چوبي  وجــود دارد. در 
این مدل ها به زیبایــی و همچنین کارایی تخت توجه 
فوق العاده ای شــده، که البته راحتی این نوع سرویس 

خواب به نوع تشک آن بستگی دارد )شکل 13(.

شكل13

بحث کالسی
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تختخواب های بادی   
تخت هایی هســتند که با هوا پر شده، و با ضرورت های 
زندگی امروزی متناسب اند. مزیت تخت های بادي، این 
است که وقتي که به آنها نیاز نیست، مي توان هوای آنها 

را خالی کرد  و در جایي بسیار کوچک, نگه داري نمود. 
این تختخواب ها برای مسافرت یا براي  میهمانان، بسیار 

مناسب هستند )شکل14 و15(.

  شکل 14                                                                               شکل 15

  شکل 16                                                                   شکل 17

  شکل 18                                                                   شکل 19

تختخواب های طبقاتی
با انتخــاب این نوع تخــت، همزمان مي تــوان دارای 
دو  تخت بــود که به صــورت طبقاتــی روی هم قرار 
گرفته اند. این تخت ها بیشــتر بــرای اتاق های کوچکی 
طراحی شده اند که برای چند تخت، فضای خالی وجود 

ندارند )شکل16 و17(.
این تخت ها را بیشــتر بــرای اتاق کودکان اســتفاده 
می کنند؛ بنابراین هنگام خرید، باید به ایمنی آنها توجه 

کافي داشت )شکل18و19(.                          
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  شكل 20                                                                                       شكل 21

  شكل 22                                                                                       شكل 23

تختخواب های متحرک
این تخت ها را کــه دور تا دور خود حفاظ دارند،) گهواره 
کودك یا تخت نوجوان ( ویا تخت هاي جمع شــونده و 
دوحالته که هم به عنوان تخت خواب و هم به عنوان مبل 
نشیمن  می توان در هر جای منزل قرار داد، با این تخت ها، 

به نظر مي رســد یک اتاق اضافی در گوشه ای از پذیرایی 
تدارك دیده شده و در صورت عدم استفاده، مي توان آنرا 
جمع کرد که بیشتر براي فضاي پذیرایي در آپارتمانها و 

اتاق فرزندان استفاده مي شود  )شکل 20و21(.

تختخواب های فلزی
هنگام انتخــاب، توجه به مواد تشــکیل دهندۀ تخت 
بسیار حائز اهمیت است، تخت های فلزی نسبت به انواع 
دیگر، بادوام ترند و امکان خراب شدن و ضربه دیدن آنها 
کمتر؛ در ضمن نسبت به تخت های چوبی، ارزان ترند و 

البته زمانی انتخاب می شــوند که زیبایی، چندان مهم 
نباشد. این تخت ها ســنگین بوده و عیب بزرگي براي 
آنها محســوب مي شــود؛ که البته  براي خوابگاه هاي 

دانشجویي مناسب هستند )شکل 22 و 23(.
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کاناپه هاي تخت خواب شو  
یکی دیگر از راه هایــی که باعث صرفه جویی در فضای 
خانه و هزینه های مالی می شود، استفاده از کاناپه هایی 
اســت که بــه صورت تخت خواب نیــز درمی آیند.  با 

انتخــاب این نوع کاناپه، تخت نیز در منزل وجود دارد. 
این نوع تخت، بیشــتر برای فضاهای کوچک استفاده 

می شود )شکل 24و25(.

  شکل 24                                                                   شکل 25

  شکل 26                                                                   شکل 27

تختخواب هاي تاشو
از دیگر انواع تخت ها مي توان به تخت هاي تاشــو اشاره 
کــرد. این نوع تخت ها مانند یک کمد لباس، به صورت 
عمودي در اتاق قرار مي گیرد و در زمان نیاز به استفاده 
از تخت، از داخل کمد خارج مي شــود، به حالت افقي 
در مي آید و مانند ســایر تخت ها قابل اســتفاده است.     

پرســش : آیا تخت خوابهاي تاشــو طرفداران بیشتري 
دارد ؟ چرا؟

اســتفاده از این تخــت خــواب در اتاق هــای کوچک، 
موجب استفادۀ حداکثري از فضا  مي شود )شکل26 و27(.

مبلمان و دكوراسیون اتاق خواب

میز و صندلی
 آرایش

ملزومات اتاق خواب

کمد لباسکمد دیواریپاتختیتختخواب 
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                            شکل 28                                                                                        شکل 29

     شکل 30                                                                                        شکل 31

تختخواب
اولین و مهم ترین مبلمان  اتاق خواب، تخت خواب بوده و بهترین جنس برای آن ، چوب  است . شکل28

میز و صندلي آرایش
این میز داراي چندکشو براي قرار دادن وسایل آرایش و پیرایش است و بر روي آن، آیینه قرار مي گیرد. شکل29

پاتختی
میزهای کوچک کشــوداري هســتند که بــرای قرار 
دادن لوازم مورد نیاز هنگام خواب یا بیدار شــدن مثل 
چراغ کوچک، ســاعت، عینک، لیوان آب و  . . . بسیار 
مناسب اند. چراغ پاتختی به شکل آباژورهای رومیزی یا 
دیواری، با یک کلید ساده و در دسترس روی سیم برق، 

خاموش و روشن می شوند )شکل30(.
این چراغ ها به ما کمک می کنند که هنگام آماده شدن 
بــرای خواب، نور اصلی اتاق، چشــم را آزار نداده و هر 
زمانی از شــب که بیدار می شــویم یک نــور نزدیک و 
در دسترس داشــته باشیم. همچنین این چراغ، کمک 
می کند تا ساعتی قبل از خواب در سکوت و آرامش به 

مطالعه بپردازیم. 

پرده
پرده های ضخیم مناســب تر  هستند، زیرا حس آرامش 
بیشتري ایجاد کرده و هنگام خواب روز نیز، از ورود نور 
به داخل اتاق جلوگیری نموده و برای استراحت، فضایی 
مناســب فراهم مي آورد. رنگ پرده، تاثیر به سزایی در 

زیبایی اتاق خواب دارد.
بهتر اســت پرده ها رنگ هایي یکدست و تیره مثل آبی 
نفتی و شــکالتی داشته باشند. برای تزئین اتاق خواب، 
می توان از شمع هایی با رنگ هاي دلخواه ، یا نقاشی هایی 
زیبا اســتفاده کرد. همچنین قرار دادن چند کوسن یا 
بالشــتک نرم، عالوه بر زیبا تر کردن رختخواب، کمک 
می کند تا بتوان روی تخت به حالت نیمه نشسته مطالعه 

نمود )شکل31(.
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کمد دیواري
وقتی با دقت به خانه های خود نگاه مي کنیم  به ندرت 
خانه ای را مشــاهده می کنیم که از کمدهای دیواری 
بهره نبرده باشــد. ایجاد فضای ذخیره ســاز با امکان 
یکدســت بودن با دیوارها از جملــه مهمترین ویژگی 
کمدهای دیواری اســت که باعث افزایش اســتفاده از 

آن ها شده است. 
 بــا توجه به عدم امکان تغییر ظاهــر آن در بازه های 
زمانــی کوتاه مدت، از اهمیت ویژه ای برای ســاکنین 

منــزل برخوردار  اســت. انتخاب طــرح و مدل  کمد 
دیواري دغدغه بســیاری از افراد اســت. طرحی که تا 
ســال ها جدید و متفاوت بماند و با ســلیقه و  روحیه 
اعضای خانواده ســازگاری داشته باشد و از سوی دیگر  
با سایر دکوراســیون داخلی منزل شما هارمونی برقرار 

نماید.
نمونــه اي از انواع کمد دیواري را در شــکل هاي32 تا 

35مشاهده مي کنید.

     شکل 32                                                                                        شکل 33

     شکل 34                                                                                        شکل 35

کمد لباس ها
بهتر اســت کمد لباس با دیوار ها و دیگر لوازم، همخوانی 
داشــته، و در صورتي که جداگانه تهیه مي شــود، تا حد 
امکان با دیگر وسایل یکنواخت باشد. داخل کمد لباس باید 
جایی برای آویختن لباس های بلند مثل پالتو و لباس شب، 
و جایی برای لباس های کوتاه مثل پیراهن، کت و شلوار 

و دامن ها باشد. برای لباس های تا شده، لباس های خواب، 
لباس های زیر، جوراب ها، روسری و شال ها، کشوهایی در 
طبقه های جادار وجود داشته باشد، و داشتن طبقه هایی 
نیز با ارتفاع قابل تنظیم برای قرار دادن کیف ها، کفش ها، 

حوله ها و ملحفه ها )شکل های36 تا 38(.
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     شکل 39                                                                                        شکل 40

     شکل 36                                                شکل 37                                                      شکل 38 

آیا مي دانید اسالم نسبت به اهمیت خواب واستراحت چه توصیه هایي مي کند؟ مطالب خود را به هنرآموز ارائه 
نمایید.

تخت خواب تاشو
برای صرفه جویی و استفاده بهینه از فضای اتاق خواب خصوصاً در منازل آپارتمانی که فضای نسبتاً کمی در محیط 

اتاق ها وجود دارد، از تخت تاشو استفاده می شود.

تحقیق کنید
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انواع یراق تخت خواب های تاشو
تخت ها از نظر مکانیزم باز و بسته شدن، به دو دسته تقسیم می شوند:

1- تخت بازشو عمودی )شکل41(.
2-تخت بازشو افقی )شکل 42(.

     شکل 41                                                                                        شکل 42

     شکل 43                                                                                        شکل 44

باتوجه به اطالعات اولیه اي که به دست آوردید ، در ادامه به توضیح وتشریح مراحل ساخت اولین پروژه از مبلمان 
اتاق خواب باعنوان پاتختي پرداخته خواهد شد.

1ـ عنوان پروژه: ساخت پاتختی



22

2ـ تعریف پروژه 
همان طور که از نام پاتختي پیداست در کنار تخت قرار گرفته و  چراغ خواب و سایر لوازمی که در هنگام استراحت، 
مطالعه و . . . نیاز است روی آن یا درون آن )که ممکن است در یا کشو و یا هردو را داشته باشد(، قرار می گیرد. 
در این واحد یادگیری مراحل ســاخت و مونتاژ یک پاتختی توضیح داده شــده که با استفاده از اتصال الیت و پیچ 

مونتاژ و کشوهای آن نیز با ریل و پیچ نصب شده و مورد استفاده قرار می گیرد.
3ـ هدف توانمندسازی )مهارت های یادگیری(

هدف اصلی پروژه: کسب مهارت شایستگی طراحی، ساخت و مونتاژ پاتختی با اتصال الیت و پیچ های ام دی اف
ســایر اهداف: کاربرد کلیه مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت پاتختی- آموزش سوراخکاری محل الیت- 

آموزش نصب پشت بند- آموزش ساخت کشو با الیت، آموزش نصب ریل تلسکوپی و ....

4ـ ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی
ایمني: پوشیدن لباس کار و استفاده از عینک و گوشي ایمني و استفاده از لوازم کمکي و تمیز کردن و جمع آوري 

مته ها و تحویل آنها به انبار بسیار ضروری است.
توجهات زیست محیطي: استفاده از مکنده ها براي خروج گرد و غبار و ذرات به خارج از محیط کارگاه

نگرش: دقت و سرعت عمل در ساخت پروژه

5ـ  شایستگی های غیرفنی

6ـ   نقشه ایزومتریک پاتختی
نقشه ایزومتریک این پروژه به کمک نرم افزارهایي مثل اتوکد طراحی و ترسیم می گردد .

شکل45

شایستگی های غیر فنی
در انجام کار گروهی مسئولیت پذیر باشیداخالق حرفه اي

همیشه در حال یادگیری باشیدیادگیري مادام العمر
در انجام کار گروهی خالق و کار آفرین باشیدنوآوري و کارآفریني

از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه جویی کنیدمدیریت منابع
می توان به کار گروهي ، آموزش دیگران، فناوري اطالعات و ارتباطات ، سایر شایستگي هاي غیر فني

تفکر سیستمي ،تفکر خالق اشاره نمود.
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7ـ نقشه سه نما

شکل46

8ـ نقشه انفجاری 

 
شکل 47                                                                                             

فعالیت علمی: همه نقشه های پروژه را در منزل با نرم افزار اتوکد ترسیم و به هنر آموز خود تحویل نمایید.

به نظر شما نقشه انفجاري تا چه اندازه به ساخت پروژه کمک مي کند؟

فعالیت

بحث کالسی
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فعالیت علمی: نقشه ها را با مقیاس 1:2)دو برابر بزرگ کنید( در منزل با نرم افزار اتوکد ترسیم کنید.

9ـ نقشه برش و دیتیل

شکل 48

برشبرش

برش

فعالیت
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10ـ جدول لیست برش
جدول 1ـ  لیست برش پاتختي 

ف
ردی

  
نام قطعه

کد
قطعه

 
جنس

 
رنگ

 
تعداد

مساحتابعاد قطعات به میلیمتر
مترمربع

سمت و متراژ نوارکاری

متراژطولعرضطول عرض ضخامت

بدنه)دیواره 1
1جانبی(

MDF2323704000.30111.5رنگي

1163505220.18010.5رنگيMDF 2سقف2
1163505220.18010.5رنگيMDF 3كف3
23266660.01220.5رنگيMDF 4پاسنگ 4

در كشو روكار 5
 5بزرگ )پایین( 

MDF1162105150.11221.5رنگي

در كشو روكار 6
 6كوچک )باال(

MDF1161305150.07221.3سفید

2161603000.10010.6رنگيMDF 7بغل كشو بزرگ7
216903000.05010.6سفیدMDF 8بغل كشوكوچک8
1161604640.07010.5رنگيMDF 9عقب كشو بزرگ9

عقب كشو 10
 10كوچک

MDF116904640.04010.5سفید

پشت بند- 11
11بصورت شیاری

MDF183375370.18000.0رنگي

كف كشو- 12
12بصورت شیاری

MDF282994790.29000.0رنگي

جمع 
کل 

0.89مساحت کل صفحات 16 میلیمتری + 10 درصد دورریز )متر مربع(
0.34مساحت کل صفحات 32 میلیمتری + 10 درصد دورریز )متر مربع(
0.51مساحت کل صفحات 8 میلیمتری + 10 درصد دورریز )متر مربع(

5.9متراژ کل نوارکاری صفحات 16 میل )متر طول(
2.1متراژ کل نوارکاری صفحات 32 میل )متر طول(

ابعاد داده شده، ابعاد نهایی برش ورق هستند و ضخامت نوار از آنها كم شده است ولی در نقشه ها اندازه ها با نوار به 
ضخامت 2 میلیمتر ترسیم شده است.

پشت بند و كف كشوها از طول و عرض 1میلیمتر كوچکتر شده است تا راحت داخل شیار كنشکاف قرار بگیرد. )1میلیمتر خالصی(
كف و سقف داخل بدنه ها نصب می شود.

بادخور هر درب 3 میلیمتر در نظر گرفته شده است.
فاصله كنشکاف پشت بند از لبه بدنه، 2 سانتیمتر در نظر گرفته شده است. 
فاصله كنشکاف كف كشو از لبه بدنه، 2 سانتیمتر در نظر گرفته شده است. 

محل نصب بدنه كشو ها، 2 سانتیمتر باالتر از لبه پایینی درب ها است.
كف كشو از 4 طرف داخل كنشکاف قرار می گیرد. 

برای قرارگیری ریل،26 میلیمتر پشت در پشت كشو از داخل به داخل كار كوچکتر است.
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11ـ نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در صفحه 

12ـ جدول یراق آالت
جدول 2ـ یراق آالت پاتختی

کاربردمحل نصبتعدادعنوان یراق آالت ردیف

وضعیت قرارگیری

یه
 اول

تاژ
مون

اق
 یر

سه
کی

ن 
ارت

ک
ول

حص
م

1

الیت کامل 

20

اتصال بدنه و 
سقف پاتختی

اتصال دو قطعه 
*

 پیچ خودرو تخت خزینه چهارسو16×23/5
نصب ریل به 24)پیچ ریل جدید(

بدنه و کشو
نصب ریل سه 

*تیکه

*اتصال دو قطعه42پیچ خودرو عدسی 2و4سو 5/8×38

روی بدنه میز 3ریل ساچمه ای 3مرحله ای4
وکشو ها

*حرکت کشوها

اتصال10پیچ خودرو تخت خزینه چهارسو 20×54
 پشت بند

پیچ کردن فیتینگ 
*به پشت بند

*مونتاژ  دستگیرهنصب دستگیره6پیچ خودرو عدسی چهارسو25×63/4

12پیچ خودرو تخت خزینه چهارسو40×74
نصب پایه به 
کف پاتختي 

نصب پایه
*

نصب بر روي در 2دستگیره8
کشوها

*نصب دستگیره

دقت شــود بدنه و پاســنگ 32 میلیمتر ضخامت دارند که از دوبل کردن دو عدد صفحه 16 میلیمتر ســاخته 
شده اند و براي همین در نقشه چیدمان، تعداد بدنه و پاسنگ دو برابر شده است.

نکته
     شکل49
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13ـ جدول لیست مواد، ابزار و ماشین آالت  
جدول3ـ مواد، ابزار و ماشین آالت پاتختی

14ـ نقشه فنی قطعات
 بــرای هر یــک از ردیف هــای جدول لیســت قطعات باید یک نفشــه فنــی مانند نمونه هــای زیر ترســیم کرد.
نكته: گاهی برای درك بهتر، به ترسیم دیتیل یا برش یک قطعه نیاز است، تا عمق و قطر سوراخ ها نیز مشخص گردد.   

 

ابزار های دستیمواد مصرفیردیف
ابزار دستی- 

برقی
ماشین آالت

1

 ام دی اف  روکش دار 16 میلیمتر 
 

 اره گرد خط زن دریل برقیمتر نواری فلزی 

سوراخ زندریل شارژیگونیاي فلزی 2
لبه چسبان صاف دریل پایه دارپیچ گوشتی ام دی اف 8 میلیمتر 3
الیت زناره فارسی برچکش فلزینوار لبه 2 میلیمتر4
منگنه کوب بادیچکش الستیکیپیچ ام دی اف 5 سانتی متر 5
میخ کوب بادیمته 3 معمولیپیچ ام دی اف 3 سانتي متر6
مته خزینه 3/5پیچ ام دی اف 1/5 سانتي متر7
مته 5 )برای سوراخ طبقات(دستگیره دو پیچ8
مته های الیت9

سقف و کف
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بدنه

بغل کشوی بزرگ
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عقب کشوی کوچک

عقب کشوی بزرگ
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کف کشو به صورت شیاری

15ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار

 Google Sketch Up آشنایي با نرم افزار
پیش از این، استفاده از نرم افزار براي ساختن مدل هاي 
ســه بعدي از چیزهایي مثل ساختمان ها، ماشین ها و 
سایر اجسام، آنقدر دشوار بود که افراد براي یادگرفتن 

آن، سال ها تحت آموزش قرار مي گرفتند. 
تولید کننــدگان sketchup ، با این فرضیه که افراد 
زیادي ممکن است بخواهند یا الزم بدانند از مدل هاي 
ســه بعدي اســتفاده کنند، تصمیم گرفتند برنامه اي 

طراحي کنند که ملموس تر و قابل درك تر باشد. 
رسم کالســیک در واقع برگرداندن آنچه مي بینید به 
شــکل یک قطعه کاغذ مسطح اســت؛ در واقع، رفتن 
از ســه بعدي به دو بعدي که براي بیشتر افراد دشوار 

است. در sketchup شما همیشه در محیط سه بعدي 
هســتید، بنابراین به فرایند برگرداندن یا ترجمه کردن 
نیاز نیست. شما فقط مي سازید و sketchup در مورد 

موضوعاتي مثل زاویه دید و سایه کمک مي کند.
نرم افزارSketchup را از اینترنت دانلود کنید.

کافي است فقطhttp //:sketchup google.com را 
در موتور جستجوگر تایپ کنید و صفحة اول وب سایت 
را بخوانیــد. روي لینک هاي مربوط به دانلود این برنامه 
در رایانه ، کلیک کنید و بعد، دستورهاي نصب که روي 
وب آمده است را دنبال نمایید. Sketchup در ویندوز 

و Mac OSX   قابل اجرا مي باشد.

نقشه های فنی را به کمک نرم افزار اتوکد ترسیم  و آنها را تحلیل کنید. فعالیت
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بــراي Sketchup Google هر دو سیســتم عامل 
موجود است و در هر دو تقریبا به یک شکل کار مي کند 

یک ورژن pro هم وجود دارد.
یــک نســخهprofessional   از sketchup  به نام 
Google Sketchup pro ارائه شــده که در صورت 
نیاز مي تــوان آن را خریداري کرد. این ورژن شــامل 
چند ویژگي فوق العاده است که افرادي مثل معماران، 
طراحــان تولیــد و ســایر متخصصان طراحــي براي 
  pro .تبادل فایل با ســایر نرم افزارها، به آن نیاز دارند
Sketchup شامل یک برنامة جدید براي خلق کردن 
اســناد presentation با مدل sketchup شماست 
که layout نامیده مي شود. اگر فکر مي کنید به نسخه 
pro نیاز دارید، مي توانید یک نســخه آزمایشي آزاد را 
از ســایت http//:sketchup google.com دانلود 

کنید.
Sketchup براي کدام قسمت از جهان گوگل مناسب 

است؟
آموزش نرم افزار طراحی ســه بعدی اسکچ آپ معرفی 

نرم افزار
1ـ نصب و راه اندازی نرم افزار

2ـ آشنایی با محیط و ابزارهای نرم افزار
3ـ انجام پروژه

نرم افزار Sketch Up برنامه ای کامپیوتری براي مدل 
سازی و طراحی ســه بعدی به ویژه نقشه های فاز یک 
است. نسخه های جدید آن قابل رقابت با نرم افزار های 
طراحـــی سه بعدی پر کـــاربرد دیگر مـانند اتوکد و 
تری دی مکس اســت. البته هر یــک از این نرم افزار ها 

دارای قابلیت هــای خاص و منحصر به فردی هســتند 
که ســرعت باال و کم حجم بودن نرم افزار اسکچ آپ از 
مزیت های آن به حســاب می آید و عالوه بر این محیط 
ساده و آسان بودن یادگیری آن نیز بسیار حائز اهمیت 

است. 

نظر به اینکه ایجاد نقشــه های کامل وقــت زیادی را 
می طلبد و ممکن اســت مورد تأیید نهایی قرار نگیرد، 
بنابراین ایجاد و ارایة طراحی، بایستی در دو مرحله که 

در اصطالح فازI و فازII نامیده می شود.

)Iنقشه های پیشنهادی)فاز
این نقشــه ها که به آنها نقشه های فاز یک یا نقشه های 
پیشــنهادی گفته می شود، در مرحلة اولیة ارایة طرح و 
نقشه، برای تأیید اولیه مورد استفاده قرار می گیرد. این  
نقشه ها بیشتر به صورت رنگی و تزیین شده برای فهم و 
جلب بیشتر مخاطب اصلی یعنی کارفرما تهیه می شوند. 
دراین گونه نقشــه ها بیشتر کلیت طرح مورد نظر قرار 
می گیرد نه جزییات، در صورت تأیید، نقشــه های فاز 
بعدی که به آنها نقشــه های فاز دو یا نقشه های اجرایی 

گفته می شود، تهیه می شوند.
همانطور که در شــکل54 مالحظه می شــود، با اضافه 
کردن موارد فرعی نظیر انســان، لــوازم دفتری و ... به 
طرح اصلی، که میز اســت، ســعی شده دید سه بعدی 
قابل فهمی به مخاطب ارایه شــود تا در تصمیم گیری، 

او را یاری کند.

شكل50
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نقشــه های اجرایی یا فاز دو شامل طرح و نقشه هایی 
است که اجزاء و جزئیات طرح به صورت دقیق و کامل 
رسم شده و از این نقشــه براي تولید در کارگاه تولید 
مصنوعات چوبی استفاده می شود و مخاطب نقشه های 
فاز دو متخصصین و تکنســین های صنایع چوب است 
که با استانداردها و اصول نقشه کشی و طراحی آشنایی 
دارند. نرم افزار اسکچ آپ توانایی رسم و طراحی هر دو 
فاز نقشه کشــی را داراست و در آن امکان تبادل طرح 
میان آن با ســایر نرم افزار های طراحی امکان افزایش 
کیفیت و قابلیت نقشــه های خروجــی فراهم گردیده 
اســت. از این رو آشــنایی با این نرم افزار برای تمامی 
تکنســین های صنعت چوب و مبلمان ضروری به نظر 
می رسد.  مطالب داخل عکس مجدداً تایپ و شماره ها 

حذف شود.

تهیة نقشه های رنگی یا نقشة راندو شده
با توجه به اینکه نقشــه ها، اعــم از صنعتی و معماری، 
خشــک و بی روح هســتند، بیشــتر در مرحلة ارایة 
نقشــه های پیشــنهادی )فاز یک( معموالً نقشــه کش 
ســعی می کند با ایجاد بافت، سایه، انعکاس، رنگ های 
مناسب )با توجه به مادۀ پیشنهادی( و قرار دادن احجام 
حاشیه ای مناسب، به طرح و نقشه روح ببخشند و آن را 

تا حد امکان به عکس نزدیک کند )شکل 55(.
امــروزه با وجــود نرم افزارهــای قوی رایانــه ای نظیر   
  ،  3  DMAX   ،AutoCAD  ،  Solidworks
3dhome sketch up   نقشه هایی ارائه می شود که 
گاهی اوقات تفکیک آنها از یک عکس واقعی دشوار به 
نظر می رسد که نمونه ای از آن را در شکل 56 مالحظه 

می کنید.

شکل 52

     شکل 51 
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شكل 53

شكل 54

معرفی نرم افزار 
نرم افزار اســکچ آپ این توانایــی را دارد که در حداقل 
زمان طرح اولیه ســه بعدی یک سازه چوبی را ترسیم 
کند. عالوه بر رسم پیش طرح، امکان ویرایش سطوح و 
سایه ها نیز وجود دارد و به سرعت می تواند نظر کارفرما 
را در طرح اعمال نماید. قابلیت راندو کردن طرح های 
رسم شده مزیت قابل توجهی است که خروجی نرم  افزار 
را بــرای مخاطب قابل قبــول و واقعی جلوه می دهد و 
تصاویر راندو شده با آن مشابه تصاویر خروجی نرم افزار 

3D max است.
عالوه بر تکنســین های صنایع چوب، آرشیتکت های 
معماری، مهندسین مکانیک و عمران و حتی فیلم سازان 
و طراحان صحنه نمایش نیز از این نرم افزار اســتفاده 
می کننــد. پنجره تنظیمات رنــدر و نمونه ای از تصویر 
راندو شده در نرم افزار در شکل)53( آورده شده است.

نســخه های جدیدتر افزونه هایی را بــه نرم افزار اضافه 
می کنند که طراح می تواند در حین مشــاهده اجزاء و 
زوایــای مختلف دید نمای داخلی دکوراســیون، عمل 

راندو کردن )رندرگیری( را انجام دهند )شکل54(.  
در حال حاضر دو نمونه اســکچ آپ در بازار وجود دارد 

که عبارتند از:
1ـ نــرم افــزار  Sketch  Up make که به صورت 

رایگان عرضه می شود اما قابلیت های کمی دارد.

2ـ نــرم افــزار Sketch Up pro  که در مقابل واریز 
وجه کلید فعال سازی آن ارائه می شود و قابلیت های آن 
   proبسیار بیشتر از نسخه رایگان است. )در اینجا نسخه

آموزش داده شده است.(
مزایای اســتفاده از نرم افزار Sketch Up را می توان 

چنین برشمرد:
1ـ امــکان اســتفاده از طرح های ترســیم شــده در 

نرم افزارهای اتوکد و تری دی مکس 
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2ـ انتقال طرح های رســم شده در اسکچ اپ به این دو 
نرم افزار اتوکد و تری دی مکس

3ـ سهولت در یادگیری و برخورداری از محیط ساده
4ـ سرعت ترسیم و طراحی باال

5ـ امکان راندو کردن تصاویر خروجی 
3D Warehose 6ـ دسترسی رایگان از سایت

در شکل شماره )55( تصویر ســایت موضوعات آماده 
مورد استفاده در نرم افزار که در طراحی داخلی مبلمان 
چوبی کاربرد دارد نمایش داده شــده است. با اتصال به 
اینترنت و ورود به ســایت مذکور و بــا کلیک بر روی 
آیکون    میتوان موضــوع مورد نظر را به محیط 

نرم افزار اضافه نمود.

شكل 55

نصب و راه اندازی نرم افزار
این نرم افزار بر روی سیستم عامل های قابل نصب است 
و جهت فعال ســازی از راهنمای همراه با فایل فشرده 
نرم افزار که معموالً به صورت فایل متنی است می توان 
استفاده نمود. معموالً تعدادی فایل های اجرایی همراه با 
بسته نرم افزار وجود دارد که در مسیر نصب نرم افزار بر 
روی رایانه، جایگزین فایل های اصلی نرم افزار می شوند. 
منظور از مســیر نصب، آدرســی است که هنگام نصب 
نرم افزار برای آن بر روی دیســک در نظر گرفته شــده 

است. آشنایی با محیط و ابزارهای نرم افزار.
پس از نصب با دبل کلیک کردن بر روی آیکون اســکچ 

آپ ،   نرم افزار بارگذاری می شــود. پنجره اصلی نرم افزار 
در حالت پیش فرض به صورت تمام ظاهر می شود که 
می توان به کمک ابزار های موجود در سربرگ عنوان آنرا 

به صورت شناور و یا حداقل تنظیم نمود.
پنجره دید )محیط طراحي(

بخش اصلی نرم افزار اســت که کلیه ترسیمات در این 
بخش انجام شده و ویرایش و رسم خطوط و شکل ها  و 
احجام را می توان در این بخش از نرم افزار طراحی کرد 

و مشاهده نمود.
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شکل 57شکل 56

منوي اصلي
در باالی پنجــره اصلی نرم افزار قســمتی وجود دارد 
که مانند ســایر نــرم افزار های تحــت ویندوز وظیفه 
بایگانی یــا بارگذاری فایل ها را بــه عهده دارد. عالوه 
بــر این بخــش ویرایــش، تنظیمات دیــد، تنظیمات 
مربوط به دوربین، وســایل و ابزارهای رسم، تنظیمات 
عمومــی نرم افزار، و ... در این ســربرگ قرار گرفته اند 
که در  شــکل )56( 

گزینه های این بخش آمده است. 
هر یک از این منوها دارای پنجره ای آبشاری)کرکره ای( 
بــوده  و زیر مجموعه های هر یک بــرای طراح امکان 
تنظیمات بیشتر نرم افزار و کنترل بهتر طرح را مقدور 

می سازد. 

پنجره فایل : در منوی file  گزینه هایی جهت ذخیره و 
فراخوانی فایل های ترسیم شده با فرمت های پشتیبانی 
شــده توسط نرم افزار وجود دارد که امکان چاپ ایجاد 
تصاویر با پسوندهای مختلف جزء این گزینه هاست. این 
 ،)New (منو دارای گزینه های شروع یک طرح جدید
 ،) Open ..(بــاز کردن فایــل از پیش طراحی شــده
 ،)Save (ذخیره در مســیر مورد نظر ،)Save (ذخیره
وارد کردن فایل از نرم افزار دیگر).. Import (، انتقال 
طرح به یک نرم افزار دیگر) Export(، چاپ)Print( و 
خروج از نرم افزار) Exit( اســت که تصویر آن در شکل 

57 نشان داده شده است.

مــکان برگردانــدن طرح بــه حالت قبــل از آخرین 
 ،)Past(چســباندن ،)Cut(بــرش  ،)Undo(تغییــر
حــذف)Delete(، انتخــاب همــه موضوعات رســم 
شــده)Select All(، پنهــان کــردن)Hide(، ایجاد 

گروه)Make Group( از جمله گزینه های این پنجره 
است که در شکل صفحه بعد نشان داده شده است.

پنجــره منوي دیــد در شــکل های )58 و 59( دیده 
می شود.
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   شکل 58                                                                                 شکل 59     

شکل 60                                                                                  شکل 61

پنجره تنظیم دوربیــن، در گزینه های ایــن منو امکان 
کنترل دید سه بعدی وجود دارد.

 )Next(و بعدی)Previous( بــا گزینه های قبلــی  
تغییرات میــدان دید بــه وضعیت قبل بــاز گردانده 
می شــود. پرســپکتیو، دو نقطه فرار و تصویر مجســم 
موازی امکان تنظیم طرح رســم شده با استانداردهای 
 )Orbit(نقشه کشــی را فراهم می کند. گزینه چرخش
و جابجایی)Pan( و بزرگنمایی)Zoom( نیز زاویه دید 

را مطابق با نظر طراح تغییر می دهد. گزینه های پایینی 
منو در ســاخت تصاویر متحرك کاربرد دارد که پس از 

آموزش مقدماتی نرم افزار قابل بررسی است.
پنجره رسم، شامل گزینه های مربوط به رسم دوبعدی 

خطوط و اشکال است. 
گزینه رسم خط، منحنی، شکل ها در این منو قرار دارد 
که هر یک شامل زیر شاخه هایی جهت افزایش دقت در 

ترسیمات دوبعدی هستند )شکل 60(.
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شكل 62                                                                                           شكل 63

پنجره ابزارها : با گزینه های این بخش از نرم افزار امکان 
ویرایش ترسیم وجود دارد. 

 عــالوه برآیکون های موجود در نوار هــای ابزار از این 
طریق نیز می توان ابزار های کنترل رســم را فراخوانی 

کرد.
ـ  پاك کردن)eraser(   ـ جابجا نمودن    )select(ـ انتخاب
موضوعــات)move( ـ چرخش موضوعات )rotate( ـ 
مقیــاس)scale( ـ  ایجاد موضوعات موازی)offset(  ـ 

)text(نوشتن متن

نمونه هایي از گزینه های موجود در این پنجره هســتند 
)شکل 62(.

پنجره تنظیمات کلی نرم افــزار : در این منو گزینه های 
مربوط به تنظیمات و شخصی سازی نرم افزار قرار دارد.

تنظیمات مربــوط به واحدهــای اندازه گیری، و محل 
ذخیره پیش فرض و ..... از طریق گزینه های این بخش 
امکان پذیر اســت که در قســمت تنظیمات عمومی به 

صورت کامل تر شرح داده خواهد شد )شکل 63(.

پنجــره راهنمای  نرم افزار : بخــش های مربوط به قفل 
نرم افزار و مشخصات شرکت ســازنده در این منو قرار 

دارد.
با در اختیار داشــتن نســخه اصلی می تــوان با گزینه 

بررسی بروزرسانی)update for check..( نرم افزار را 
به روز رسانی کرد و یا مشکالت و خطاهای ایجاد شده 
را از طریق گزینه ارتباط با ما)Contact Us( به گروه 

پشتیبانی شرکت سازنده منتقل نمود )شکل 64(.

شكل 64
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ابزارهای  ترسیم نقشه
1- ابزار تنظیم حالت نمایش سطوح 

به کمک هر یک از این ابزارها حالت نمایش سازه طراحی 
شــده را می توان تغییر داد. بطور مثال از این ابزار  
مي توان براي نمایش مدل رسم شده به صورت خطوط 

سیمی  با قابلیت مشاهده محتوا، می توان استفاده کرد.
در شــکل 65 مجموعه ابزارهای کنترل الگوی نمایش 

دیده می شود.

شکل 65

شکل 66

شکل 67

شکل 68

2- ابزار تنظیم نمای دید
ابزارهای ســه نمای اصلی روبرو، جانبی و باال به همراه 
سه نمای فرعی و پرســپکتیو ابزارهایی هستند که به 
کمک آنها می تــوان براي نمایش طرح را تنظیم نمود. 

به طور مثال از این ابزار  براي  نمایش طرح از نمای 
باال استفاده می شــود. مجموعه ابزارهای کنترل زاویه 

دید در شکل 66 مشاهده می شود.

3- ابزارهای ویرایش  و رنگ آمیزی
از ابزارهــای ویرایش مي توان براي  انتخاب، حذف و یا 
رنگ آمیزی موضوع می توان استفاده کرد. به طور مثال 
از این ابــزار مي توان براي حذف موضوعات انتخاب 

شده اســتفاده نمود. در شــکل 67 مجموعه ابزارهای 
ویرایش نمایش داده شده است.

4- ابزارهای رسم خطوط دو بعدی
براي ترســیم تصاویر و شکل های دو بعدی از ابزارهای 
شکل)68( استفاده می شــود. به طور مثال براي رسم 
دایره باید به روی ابزار   کلیک شود. رسم خطوط و 

منحنی، چند ضلعی و دایره و کمان از ابزارهای موجود 
در این بخش است.
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شکل 69                                                  شکل 70

5- ابزارهای ویرایش و تبدیل ســطوح دو بعدی به سه 
بعدی

اصالح و تبدیل تصاویر و شــکل های دو بعدی به کمک 
ابزار های سه بعدی ساز که در شکل )69( دیده می شود 

امــکان پذیر اســت. بطور مثال از ایــن ابزار  براي  
تبدیل یک مستطیل به یک مکعب استفاده می شود.

6-ابزار های اندازه گیری  و اندازه گذاری
از این ابزارها براي اندازه گذاري ویا ســنجش فاصله یا 
زاویــه میــان دو نقطه یا دو خط و یــا بین دو نقطه یا 
دو خط اســتفاده مي شــود. به طور مثال از این ابزار 

 جهت اندازه گذاری بخش های مختلف طرح رســم 
شده استفاده می گردد. در شکل 70 مجموعه ابزار های 

اندازه گیری و اندازه گذاری دیده می شود.

7- ابزار های کنترل دید
 بــراي تنظیم موقعیت طــرح در صفحه نمایش اصلی 
نرم افــزار و کوچــک و بزرگ کردن طــرح از ابزارهای 
کنترل دید استفاده می شــود. البته تغییر اندازه طرح 
باعث تغییر ابعاد حجم یا شکل ترسیم شده نمی شود و 
فقط براي تنظیم پنجره دید است. به طور مثال از این 
ابزار بزرگنمایی  براي  چیدمان موضوعات رسم شده در 

کل صفحه نمایش استفاده می شود. با انتخاب این ابزار 
تمام موضوعات طراحی شده در کادر پنجره دید اصلی 
چیدمان می شــوند. در شکل های )71 و 72( ابزارهای 
جابجایی، چرخش و بزرگنمایی و همچنین کنترل دید 

در حالت انیمیشن آورده شده است.

شکل 71                                               شکل 72
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تنظیمات عمومی نرم افزار
1- تنظیم ابزارها

 از طریــق پنجره ابزارها می توان ابزارهای مورد نیاز در 
طراحی را با تیک زدن مربع پشــت ابزار انتخاب کرد و 
مانع از ازدحام و شلوغی صفحه طراحی شد. در صورت 
حــذف تیک، ابزار موجود در صفحه پنهان می شــود. 

در شــکل )73( پنجره ابزارها نمایش داده شده است 
 large tool و ابزارهای اســتاندارد و اندازه گیــری و
set انتخاب شده اند. با انتخاب کلیدهای Delete  یا 
Rename امکان حذف یا تغییر نام ابزارها وجود دارد.

شکل 73

شکل 74

2-تنظیمات مدل
از طریــق پنجره اطالعات مدل  می تــوان نرم افزار را 
شخصی سازی نمود و مطابق با سلیقه یا استاندارد های 

موجود به صورت دلخواه تغییراتی را ایجاد کرد.
 در تصویر شــماره )74( پنجره تنظیمات مدل نمایش 
داده شــده که گزینه واحد اندازه گیــری به رنگ آبی 

و بصورت انتخاب شــده قرار دارد. از طریق جعبه های 
موجود در سمت راست پنجره می توان استاندارد های 
پیــش فرض نرم افزار را که به صورت واحد های اینچی 

است به سانتی متر و متر تبدیل کرد.
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شکل 75

شکل 78

باتوجه به آشنایي اولیه اي که با این نرم افزارپیدا کردید 
مي توان  پروژه پاتختي را  به ترتیب زیرطراحي کرد.

بعد از اجرای برنامه اولین مرحله تنظیم کردن واحد یا 

یکای اندازه گیری اســت که پایه بر روی دسی متر  و 
سانتی متر و یا میلیمتر باشد تا شروع به نقشه کشی به 

وسیله واحد انتخاب شده کنید )شکل 75(.

شکل 76                                                                                                      شکل 77

1ـ پس از باال آمدن سیستم طراحی سایر تنظیمات را مانند شکل  های 76 تا 78 انجام دهید.
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2ـ نوارهای ابزار ضروری  و مورد نیاز مانندویو، استایل ، مدلینگ و...را باید از قسمت View به محیط کار اضافه 
کنید )شکل 79 و 80(.

  شکل 79                                                                                            شکل 80

  شکل 82                                                                                            شکل 83

3ـ از طریق نما یا همان ویو که شش جهت را به ما نشان می دهد آن را روي نمای دید از باال قرار  دهید )شکل 81(.

شکل 81

4ـ از طریق ســر برگ الرج طول ست )Large Tool set(، ابزار رکتنگل )Rectangle (را انتخاب کرده  و یک 
مستطیل با بعاد 40×50ترسیم کنید )شکل 82 و 83(.
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  شکل 85                                                                                            شکل 86

  شکل 88                                                                                            شکل 89

شکل 84

شکل 87

5ـ نما را می توان به حالت پرسپکتیو هم برگرداند تا مرحله حجم دهی را هم مشاهده کرد. )شکل 84(.

6ـ سپس با استفاده از دستور PullیاPush و یا همان 
اکســترود به آن حجم  دهید بــه این صورت که بعد از 
انتخاب ابزارPull روی وســط مستطیل کلیک کرده و 
ان را رهــا کنید تا جایی کــه در در نقطه دیگر کلیک 

کنید ) البتــه براي این کار انــدازه ای را وارد کرده و 
کلیدEnterرا فشار دهیم ( در اینجا ضخامت 1/6راکه 

ضخامتMDFاست وارد کنید )شکل 85 تا 87(.

7ـ بعــد از کشــیدن اولین قطعه کــه  آن را به عنوان 
کف کار در نظر گرفته ایــم کل کار را به صورت یکجا 
انتخــاب)Select (کنید یعني پــس از برگزیدن ابزار 

فلش کل جسم را انتخاب نموده تا به رنگ آبی در بیاید 
ســپس به روی آن راســت کلیک کرده و گزینه میک 

گروپ را بزنید. )شکل 88 و 89(.
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گروپ کردن قطعه کمک می کند تا بتوانیم کل قطعه 
را کپی یا از جایی به جای دیگر انتقال دهیم.

8ـ نمــارا در حالت پرســپکتیو قــرار داده و از طریق 
لغزاننده موس قطعــه را طوری چرخش می دهیم تا از 

پایین به ان نگاه کنیم.

9ـ رکتنــگل را انتخــاب کرده واز قســمت جلوی کار 
مســتطیلي  به ابعاد 10×10 بکشــیم دوباره آن را  به 
گروپ تبدیل کرده  به آن حجم 3/2 دهید. یک قسمت 
پاشنه را کشیده و به سمت دیگر کپی کنید )شکل 90 

و 91(.

  شکل 90                                                                                            شکل 91

  شکل 92                                                                                            شکل 93

                                                                                                شکل 94

10ـ بعد از گروپ کردن دوباره ادیت گروپ کرده و اکسترود یا همان حجم دادن به صفحه انتخاب شده را اعمال 
کنید )شکل 92 و 93(.

11ـ بعد از آنکه ادیت گروپ و صفحه 10*10 را انتخاب 
کرده وبا دستور pull یا همان حجم دادن ضخامت 3/2 
را ایجاد کردید، در گوشــه خالي  دیگر صفحه طراحي 

راست کلیک کرده و گزینه close group  را انتخاب 
کنید تا پاشنه کار تکمیل شود )شکل 94(.
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  شکل 95                                                                                            شکل 96

  شکل 97                                                                                            شکل 98

شکل 99

12ـ پاشنه کشیده شده را به سمت دیگر کپی کنید.
توجه : کپی = انتخاب Move از ابزار و یک بار فشردن کلید کنترل )شکل 95 و 96(.

  درهنگام جابه جایي به انتخاب گوشــه کار باید دقت 
کرد.

13ـ مقطع بدنه را نیز از پایین و کنار پاشــنه کشیده 
شــده به صورت مســتطیلي به ابعاد 3/25×45ترسیم 

کنید.

 دوبــاره آن  را به گروه )Group( تبدیل کرده و بعد از  
ویرایش  )Edit Group( به آن  حجم دهید تا ارتفاع 
45cm . بعــد از پایــان کار باید کلیــد را در بیرون از 
 Close Group محیط طراحی راست کلیک کرده و

را انتخاب کنید تا بسته شود )شکل 97 و 98(.

14ـ بدنه کشیده شده را به سمت دیگر کپی کنید ) انتخاب کلید کنترل +   Move = فشردن یک بار کلید کنترل  
براي اینکه دستور انتقال به کپی تبدیل شود )شکل 99(.
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  شکل 100                                                                                            شکل 101

  شکل 102                                                                                            شکل 103

  شکل 104                                                                                            شکل 105

15ـ کف کار کشــیده شــده  را نیز باید به سمت باال کپی کنید تا سقف کار ایجاد شود. سپس از لبه کار به اندازه 
16 میلیمتر به پایین انتقال دهید تا کمی پایین تر از لبه  بدنه قرار بگیرد )شکل 100 و 101(.

16ـ براي اینکه ضخامت سقف بابدنه ها یکسان شود )32  میلیمتر ( باید سقف کار  را ویرایش کرده  و از  سطح 
پایین سقف 16 میلیمتر اضافه کنید )شکل 102 و 103(.

17ـ وقتي در حالت ویرایش سقف هستید لبه کار را از سمت جلو به اندازه cm 1/6 از بدنه تونشسته کنید وبعد 
گروپ را ببندید )شکل 104 و 105(.

18ـ همان کار را برای کف کار انجام دهید تا تو نشسته شود.
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  شکل 106                                                                                            شکل 107

شیار زنی
19ـ بدنه وســقف و کف محل شــیار پشت بدنه که از 
ســمت عقب کار باید مشخص شــود.  ابتدا از کف کار 
شــروع کنید: پس از انتخاب ابزار متر  از لبه کار کلیک 
کرده و رها کنید و در امتداد داخل موس را کشــیده و 

اندازه 16 میلیمتر را وارد کنید ســپس همین کار را از 
خود Goud که افتــاده انجام  دهید و اندازه 8mm را 

وارد نمایید )شکل 106 تا 108(.

شکل 108

شکل 109

20ـ در خطوط نقطه چین یا همان خطوط کمکی با نام guides  را رو نمی بینید باید در قســمت view  تیک 
آن را بزنید )شکل 109(. 
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  شکل 110                                                                                            شکل 111

  شکل 112                                                                                            شکل 113

  شکل 114 

21ـ اکنون مستطیل را از نقاط کمکی که این خطوط 
برای ما مشــخص کرده انتخاب کرده  و بکشید. البته 
باید کف کار را ادیت گروپ کرده باشید وبعد مستطیل 

شــیار را بکشید وسرانجام به سمت داخل حجم بدهید 
تا شــیار اتفاق بیفتد . در این صورت  تغییرات به خود 

قطعه کف اعمال می شود )شکل 110 و 111(.

22ـ برای بدنه نیز  به همین ترتیب عمل کنید تا شیار 
بدنه را نیز ترسیم کنید )شکل 112(.

کل نمارا از طریق ابزار Styleبه حالت ray قرار  دهید 
و پشــت بند را از طریق ابزار رکتنگل از درون شیار از 
گوشــه ســمت  چپ به باال گرفته و به سمت پایین  و 

راست  بکشــید تا مستطیل کشیده شود.سپس از روی 
ray خارج شده و مستطیل را می بینیم.) شکل 113(

23ـ اکنون باید آن را گروپ و ویرایش کرده سپس به 
اندازه 8mm حجم بدهید. در این مرحله پشت بند نیز  

پایان می یابد )شکل 114(.
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  شکل 115                                                                                            شکل 116

  شکل 117                                                                                            شکل 118

  شکل 119 

  شکل 120 

25ـ با پایان کار طراحي  می توان متریال چوب را  به کار اضافه کرد به این صورت که با استفاده از ابزار که انتخاب 
می شود در قسمت سمت راست منویی به شکل زیر فعال می شود )شکل 119 و 120(. 

24ـ مراحل پایانی طراحی پاتختی در شکل های 115 تا 118 دیده می شود.
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کــه می تــوان یا رنگ های مختلف رو انتخاب کرد و با کلیک به روی قطعه مورد نظر رنگ مناســب به روی قطعه 
تثبیت شود و یا اینکه متریال های دیگر را انتخاب کرد )شکل 121(.

  شکل 121 

  شکل 122 

1- آیا با نرم افزار هاي دیگري آشنایي دارید؟ چند نمونه از آنها را نام ببرید.
2-درمقایسه با نرم افزار کیچن درا که در پایه دهم آموزش دیدید. استفاده از کدام نرم افزار براي شما آسان تر 

است ؟  

16ـ مراحل ساخت محصول

16-1: برشكاری

یاد آوري : باتوجه به اطالعات به دســت آمده در پایه دهم به کمک هنرآموز خود مطابق با جدول اندازه کات 
مستر قطعات را بوسیله دستگاه دورکن برش بزنید.  

پرسش علمی
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برش کاری قطعات پاتختي بــا اره گرد میزي)دورکن(
ماشــین آالت برش،  از اساســی تریــن و مهم ترین 
ماشــین های مورد نیاز در کارگاه و کارخانجات صنایع 
چوب و مبلمان اســت. مناسب ترین ماشین براي برش 
صفحــات چوبــي و مصنوعي، ماشــین اره گرد میزي 
)مجموعه ای( است که داراي تنوع زیادي بوده و درهمة 

کارگاه هاي کوچک، کارخانجات و حتی در کارگاه هاي 
آموزشــي) مانند هنرســتان های فنی وزارت آموزش و 
پرورش( نیز مورد اســتفاده قرار مي گیرد. این ماشین، 
برای شــیارزنی)ایجاد کنشکاف( زدن نیز به کار گرفته 

می شود.

16-2: لبه چسبانی قطعات پاتختي

  یاد آوري :  پس از برشــکاري باتوجه به  آمادگي الزم براي کار بادســتگاه لبه چسباني که در پایه دهم کسب 
کردید تمام قطعات را لبه چسباني کنید.

شیارزني)ایجاد کنشكاف(
براي اســتقرار کف جعبه و یا پشت بند )بسته به نقشة 
کار(، شــیارزني با ماشین اره گرد میزي انجام مي شود. 
درشیارزني این پروژه توجه داشته باشید که به منظور 
اســتحکام بیشتر شیار بدنه پاتختي وشیار بدنه کشوها 

8 میلیمتر بوده باید دو بار از روي تیغه دستگاه دورکن 
عبور داده شــود. تا mdf  یک طرف رنگي ویا سفید 8 
میلیمتر  در داخل آن قرار بگیرد )شکل 123 و 124(. 

  شکل 123                                                                          شکل 124

خط کشي و اندازه گیري اتصاالت
در کارخانجات خط کشــي و اندازه گیري اتصاالت با اســتفاده از نرم افزار و ماشــین هاي CNCو در کارگاه هاي 

آموزشي هنرستان ها، به صورت دستي انجام مي شود. 

16ـ3 سوراخ کاری

ـ ساخت اتصال و سوراخ کاری قطعات پاتختی
فرایند  نوعی  تجهیزات سوراخ کاری: ســوراخ کاری 
برش اســت که در آن با اســتفاده از مته، سوراخی با 
مقطــع دایره روی قطعات ایجاد می شــود. مته،  نوعی 

ابزار برش اســت که از مقاطع مختلف تشکیل شده و 
با سرعت گردش می کند. در اثر پیشروی،  لبه های مته، 
نیروی زیادی به قطعه وارد کرده و ســوراخ کاری انجام 
می گیرد. حرکت برشــی اولیه، چرخش مته است؛ در 
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حالی که پیشروی، عبارت است از حرکت مته در امتداد 
محور دوران آن به درون قطعه کار.

قبل از شروع سوراخ کاری، باید محل های سوراخ کاری 
را خط کشــی کرده و با وســیله ای به نام درفش محل 

تقاطع سوراخ ها را عالمت گذاری نماییم.
دریل، وسیله ای اســت برای سوراخ کاری، که در انواع 
دســتی، برقی، شــارژی و بادی )که توسط نیروی باد 
می چرخد( موجود می باشــد. نوع برقی با اســتفاده از 
جریان برق یا باتری قابل شــارژ کار می کند. در بخش  
جلوی دریل، قطعه ای به نام سه نظام تعبیه شده که مته 
را به آن می بندند. مته ها در انواع و اندازه های مختلفی 
وجود دارند که برای کاربردهای مختلفی مانند سوراخ 

کــردن دیوار، چوب، آهــن و ... بــه کار می روند. نوع 
دیگر دریل ها، ستونی اســت که مصارف صنعتی دارد. 
دریل هایی نیز طراحی شــده اند کــه همزمان،  قابلیت 
ســوراخ کاری به تعداد زیاد را دارند؛ که به ماشین های 

سوراخ زن معروف اند.
ماشین های سیار سوراخ کاری

دریل برقی: رایج ترین وسیله برقی صنعتی است که به 
دلیــل کاربرد خاصش، امروزه حتی در خیلی از خانه ها 
هم یافت می شــود. دریل برقی، نیروی محرکه خود را 
از برق تأمین می کند و نیروی چرخشــی را توسط یک 
الکتروموتور به ســه نظام انتقال می دهد و با اتصال به 

سه نظام به مته، عمل سوراخ کاری را انجام می دهد. 

شکل 126شکل 125

شکل 127

دریل شارژی: ساختار آن مانند دریل برقی است ولی 
به دلیل قدرت کمتر، برای ســوراخ کارهای ظریف تر و 
همچنین باز و بســته کردن پیچ بــه کار می رود؛ و به 
همین دلیل است که به آن، »پیچ بند« یا »پیچ گوشتی 
شارژی« هم می گویند. معموالً برای چپ و راست کردن 
جهت چرخش موتور یک اهرم کوچک یا کلید دارد که 
سوییچ معکوس نام دارد و همچنین نزدیک به سه نظام 
دستگاه،  درجه بندی گردانی دارد که به کالچ شناخته 

می شود و برای پیچ بستن کاربرد دارد. در واقع هنگام 
بستن پیچ،  در صورت فشار زیاد باعث می شود سه نظام 
هــرز بچرخد تا مانع از خوردگی ســرپیچ یا خود پیچ 
شــود. این درجه بندی در اصل برای کم و زیاد کردن 
انتقال قدرت دریل می باشد نه سرعت آن. یعنی هر چه 
روی عدد بزرگ تری تنظیم گردد،  پیچ محکم تر به کار 

بسته می شود )شکل 127(.

ماشین مته 
برقی دستی

ماشین مته دستی
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  شکل 128 

  شکل 129 

شکل 131شکل 130

دریل بادی: شکل و کارایی آن، مانند دریل برقی است، فقط سه نظام آن توسط نیروی باد، به چرخش درمی آید.

دریل ستونی: این دستگاه به دلیل ثابت بودن محور چرخشی اش،  نسبت به مدل های پیشین در سوراخ کاری دقت 
بیشتری دارد.

دستگاه لوالگازور زن: لوالی اتومات فنردار )لوال گازور( 
سایر  و  کابینت  درهای  تهیه  در  را  کاربرد  بیشترین 
به  لوال  جای  درآوردن  برای  دارد.  محصوالت صفحه ای 
کمک دریل دستی یا ستونی، می توان از مته گازوری 
20 تا 35، متناسب با کاسه لوال استفاده کرد. در تولید 
انبوه، به دلیل نیاز به سرعت عمل و دقت بیشتر، از دستگاه 
لوالگازور زن رومیزی استفاده می شود. این ماشین دارای 
یک الکتروموتور است که نیروی الزم را به طور مستقیم 
الکتروموتور و سر  انتقال می دهد. مجموعه  به سر مته 
مته،  توسط اهرمی به حرکت عمودی درمی آید تا عمل 

سوراخ کاری را انجام دهد. این حرکت، روی دو پایه فلزی 
فنری صورت می گیرد و صفحــه میز نیز، به آن متصل 
است. با داشتن میله اندازه گیر، می توان ابتدا طول قطعات 
را تنظیم و سپس اقدام به کار نمود. سر مته قابل تغییر و 
تعویض است و می تواند جهت کارهای مختلف، مته های 
متعددی داشته باشــد؛ ضمناً عالوه بر قابلیت درآوردن 
جای لوالی انواع درهای صفحه ای،  قابلیت ســوراخ کاری 
همزمــان در جهت عمودی و به تعــداد زیاد را نیز دارد. 
بنابراین، در عملیات لوالزنی یا ســوراخ کاری،  به تنظیم 

فاصله ها در محور x و y نیاز است.
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ماشین های ثابت سوراخ کاری
ماشین سوراخ زن تک محوره
ماشین سوراخ زن چند محوره

برای سوراخ کاری در کارخانجات، از ماشین سوراخ زن 
اتوماتیک ، و  اما در هنرســتانها  از ماشــین سوراخ زن 
چند محوره یا  دریل دســتي برقي اســتفاده مي شود. 
مهم ترین اتصال در ســاخت پاتختي اتصال الیت است. 
در ســوراخ کاری بــرای اتصال الیت، از دســتگاه های 
پیشرفتة الیت زن استفاده می شود، ولی در کارگاه های 

کوچک، می توان از دستگاه کم کن یا از دستگاه الیت زن 
دستي نیز اســتفاده نمود. با استفاده از نقشه ترسیمي 
محل مشخص شده را سوراخ نمایید. )مي توان به جاي 
اتصال الیت از اتصال دوبل ویا بیسکوئیتي و حتي پیچ  

استفاده نمود.(
باتوجه به یکسان بودن مراحل سوراخ کاري با محتواي 
پایه دهم از تکرار مطالب وتصاویر خودداري شده است.

شکل 132                                                           شکل 133                                                         شکل 134

شکل 135                                                    شکل 136                                                    شکل 137

بــرای نصب ریــل، ابتدا بایــد رولپــالگ13×5 را در 
ســوراخ های ریل کوبید، ســپس ریل سه تکة فلزی را 
روی این ســوراخ ها قرار داد و توسط پیچ خودرو تخت 

خزینه چهارسو16×3/5 را به بدنه محکم نمود. 

در قســمت باالی هر بدنه، 6 ســوراخ وجــود دارد که 
مربوط به پیچ الیت سر آلن خور برای نصب طبقه است. 
داخل این دو ســوراخ، رولپالگ10×11 کوبیده شده و 

بعد پیچ فوق سفت می گردد )شکل 135 تا 137(.

17ـ مونتاژ محصول
برای مونتاژ قطعات پاتختي ، باید ابتدا از صفحة بدنه ها 
شــروع کرد. میلة الیــت در تمام نقاط ســوراخ کاری 
شده نصب می گردد. همچنین باید دوبل های چوبي یا 
پالســتیکی را که  نگه دارنده هستند در جای خود قرار 

داد.
به همین ترتیب میلة الیت و دوبل چوبي یا پالستیکی 
را روی بدنه، سقف و کف نصب کنید )شکل های 132 

تا 134(. 
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        شکل 138                                                        شکل 139                                                    شکل 140

     شکل 141                                                        شکل 142                                                    شکل 143

شکل 144                                                    شکل 145                                                        شکل 146   

درشکل هاي )138 تا 143(  مراحل مونتاژ بدنه پاتختي 
را به ترتیب مشاهده مي کنید.

مراحل بســتن ریل : باتوجه به آنچه در کتاب کابینت 
آشپزخانه در پایه دهم آموختید بااستفاده از ریل بندها 

و رعایت فاصله مناســب ریل هــا را به  بدنه ها ببندید. 
ضمناً توجه داشــته باشــیدابتدا باید شیار به عرض 8 
میلیمتر و عمق 8 میلیمتر را در بدنه ها و ســقف وکف 

به منظور جا سازي پشت بند ایجاد کنید.

 از آنجایی که براي مونتاژ از اتصال الیت استفاده مي شود مي توان قبل از مونتاژ بدنه ها ریل ها را به روي بدنه ها 
نصب نمود. اما در هنرســتان مي توانید همانند کابینت ها ابتدا بدنه ها را مونتاژ سپس ریل ها را ببندید )شکل 

144 تا 146(.

سپس پشت بند رنگي را در کنشکاف بدنه راست جا بزنید. و سقف پاتختي را بر روي الیت بسته شده در روي بدنه 
قرار داده و پیچ هاي الیت را محکم کنید.

نکته
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شکل 147                                                    شکل 148                                                    شکل 149

شکل 150                                                    شکل 151                                                    شکل 152

شکل 153                                                    شکل 154                                                    شکل 155

بدنه سمت چپ  را به کف و سقف مونتاژ نموده و پیچ هاي الیت را محکم کنید )شکل 150 تا 152(.

پاتختي مونتاژ شده بدون کشوها در شکل هاي 153 تا 155 دیده مي شود.

پس از مونتاژ بدنه ها مونتاژ کشــو را به ترتیب مراحل زیر انجام دهید. ابتدا ریلها را بربدنه کشــوها نصب نموده و 
دوبل را در سوراخ هاي ایجاد شده جا بزنید )شکل های 156 تا 158(.
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شکل 156                                                    شکل 157                                                    شکل 158

شکل 159                                                    شکل 160                                                    شکل 161

شکل 162                                                    شکل 163                                                    شکل 164

شکل 165                                                    شکل 166                                                    شکل 167

به وســیله پیچ الیت بدنه هاي کشــو و عقب کشو را به هم متصل نموده و کف کشو را در کنشکاف ایجاد شده جا 
بزنید )شکل های 159تا 161(.

در کشو که از قبل کنشکاف زده اید را به بدنه ها با الیت اتصال دهید )شکل های 162 و 163 و 164(.

دستگیره را در وسط در کشو با پیچ به طول مناسب ببندید )شکل های 165 و 166 و 167(.
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باتوجه به شیاري که در هنگام برشکاري در بدنه کشوها ایجاد شده است ام دي اف 8 میلیمتر را در آن جابزنید. 
ســپس بدنه ها را به کمک پیچ هاي الیت محکم نموده وبا نصب ریل ها در وسط بدنه کشوها مونتاژ را کامل کنید 

)شکل های 168 و 169 و 170(.

شکل 168                                                    شکل 169                                                    شکل 170

شکل 173                                                    شکل 174                                                    شکل 175

شکل 171                                                   شکل 172

 کشو مونتاژ شده را در بدنه جازده و رواني حرکت آن را امتحان کنید )شکل های 171 و 172(.

تمام مراحل گفته شده براي کشوي دوم پاتختي نیز انجام مي شود.

1-با دوستان هنرجو درباره نوع رنگ وتضاد آن بحث وگفتگو کنید.
2-چرا درساخت این کشو از جلوی کشو استفاده نکردید و مستقیماً در کشو را به بدنه ها متصل نمودید.

نصب کشو ي بزرگ : این کشو نیز مانند کشوي اول به ترتیب مراحل زیر مونتاژ مي شود )شکل های 177 و 178 
و 179(.

مراحل بستن ریل در بدنه هاي کشوي دوم را در شکل هاي 173 و 174 و 175 مشاهده مي کنید.

بحث کالسی
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شکل 176                                                    شکل 177                                                    شکل 178

شکل 179                                                    شکل 180                                                    شکل 181

شکل 182                                                    شکل 183                                                    شکل 184

شکل 185                                                    شکل 186                                                    شکل 187

 پس از بستن ریل بدنه ها را به با پیچ یا الیت اتصال دهید.  
ســمت عقب کشو توسط پیچ 4 سانتیمتر بسته می شــود و به جای جلو کشو که از خود درب کشو استفاده شده 

توسط پیچ الیت مونتاز صورت می گیرد )شکل های 176 و 177 و 178(.

بارش فكري :آیا ریلهاي دیگري براي مونتاژ وجود دارد ؟ نمونه هاي آنها را کنکاش کنید.
نحوه بستن ریل به بدنه و مونتاژ عقب کشو به بدنه ها در  شکل های 179 و 180 و 181 دیده مي شود.

مراحــل بســتن پیــچ الیت بــه بدنه ها و مونتــاژ کامل کشــوي دوم نیــز مانند کشــوي اول انجام مي شــود 
)شکل های182و183و184(.

کشوي مونتاژ شده کامل نوع دوم را در شکل هاي 185 و 186 و 187 دیده مي شود. 
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 نسبت به انواع دستگیره هاي مناسب براي کشوهاي پاتختي ساخته شده  تحقیق و مناسب ترین و شیک ترین ها 
را انتخاب و تصویر آن را به هنر آموز خود ارائه کنید.

نمونه کامل پروژه پاتختي ساخته شده را در اشکال 188 و 189 و 190 مشاهده مي کنید.

شکل 188                               شکل 189                                    شکل 190

شکل 191                                شکل 192

18ـ كنترل كیفیت و بسته بندی
کنترل کیفیت هر محصول باید مطابق با استانداردهاي 
مورد نظر مورد بررســي وتجزیه وتحلیل قرار بگیرد.در 

پروژه پاتختي باید از نظر :
1 - مطابقت اندازه ها با نقشــه 2- عمق وقطر سوراخها 
3- اســتحکام اتصاالت 4- شــیار پشت بند 5- صحت 
ریل هــا 6- کیفیت لبه چســباني 7- وضعیت ظاهري  
8- رنــگ بدنه 9- نوع دســتگیره کشــو ها و.... مورد 
 بررسي و تایید قرار گرفته وســپس بسته بندي گردد.

روش بســته بندی )پالســتیک یا کارتن یا ...( و ابعاد 
کارتن مــورد نیاز و نحوه و ترتیــب قرارگیری قطعات 
درون بسته یا جعبه در این قسمت توضیح داده می شود.
بســته بندی پاتختي: امروزه به همان اندازه که طراحی 
محصول مهم اســت، طراحی بســته بندی مناسب و 
تخت)مســطح( نیز بسیار اهمیت دارد. بسته بندی های 
تخت، نه تنهــا حمل و نقل راحتــی دارند بلکه باعث 

صرفه جویی در هزینة حمل و نقل خواهد شد.
نقشــة زیر، طراحی اندازۀ کارتن بســته بندی را نشان 
می دهد. کارتن بسته بندی محصوالت صفحه اي از دو 
جعبه یا چهار تکه تشکیل می شود. اندازۀ دِر بسته بندی، 

همیشه 20 میلی متر بزرگ تر از خود جعبه است.
چیدمان داخل جعبة بسته بندی نیز باید ابتدا با اتوکد 
طراحی، سپس طبق طراحی انجام شده چیدمان انجام 

گیرد.
جعبــة کوچک، پــس از چیدمان قطعــات، در درون 
جعبة بزرگ قرار گرفته و پس از چیدن ســایر قطعات 
و یراق آالت، در جعبة بزرگ، روي آن گذاشــته شده و 

بسته بندي با نوار تسمه اي محکم مي شود.
شــکل زیر، نحوۀ چیدمان قطعات پاتختي را در داخل 

جعبة بسته بندی را نشان می دهد.

تحقیق کنید
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شکل 193                                                                                                  شکل 194

شکل 195                                                                                                  شکل 196

تصاویر زیر بسته بندی انجام شده برای پاتختي را نشان 
می دهد. برای جلوگیری از آســیب دیدن محصول در 
هنگام حمل و نقل، دور تا دور داخل کارتن از یونولیت 
استفاده می شــود، ضمناً از نبشی هایی از جنس کارتن  

فشــرده برای گوشه ها اســتفاده می شود. همچنین در 
مواردی که در داخل جعبه، فضای خالی وجود داشــته 
باشــد ، به عنوان پرکــردن فضای خالــی از یونولیت 

استفاده می شود.
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ارزشیابي شایستگي طراحي و ساخت پاتختي

شرح کار: ـ طراحي پاتختي با استفاده از نرم افزار و ترسیم نقشه هاي فني و اجرایي آنها 
ـ انتخاب مواد اولیه طبق نقشه و تهیه لیست برش و برش قطعات با استفاده از ماشین اره گرد خط زن                  

ـ لبه چسباني دستی و نیمه اتوماتیک
ـ سوراخ کاری محل اتصاالت و یراق آالت و شیارزني

_ مونتاژ آزمایشي
_ بسته بندي قطعات در داخل کارتن

استاندارد عملكرد: با استفاده از ماشین هاي برش و لبه چسبان و سوراخ زن و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملي پاتختي بسازد.
شاخص ها: ـ استفاده از ماشین هاي استاندارد و تنظیم آنها با توجه به نقشه

ـ برش قطعات به طور گونیایي و با اندازه دقیق طبق نقشه
ـ لبه چسباني قطعات بر اساس استاندارد ملي

ـ سوراخکاري و شیارزني به صورت دقیق طبق نقشه
ـ مونتاژ دقیق با توجه به نقشه

ـ بسته بندي قطعات در کارتن طبق استاندارد ملي
شرايط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرايط: 1ـ کارگاه مبلمان صفحه ای استاندارد به ابعاد 12 × 16 متر مربع داراي تهویه کافي و فنداسیون مناسب براي نصب دستگاه و 
سیستم مکنده و نورکافي به انضمام لوازم ایمني و نورکافي و سیستم سرمایشي و گرمایشي ایمن

2- اسناد: نقشه  پاتختي 
3.ابزار و تجهیزات: ماشین اره گرد خط زن - اره فارسي بر- ماشین لبه چسبان- سوراخ زن- دریل و پیچ گوشتي برقي - میزکار 

PVC 4.مواد: صفحات فشرده مصنوعي- یراق – پیچ- نوار
5.زمان: 5 ساعت 

ابزار و تجهیزات: ماشین اره گرد میزي- ماشین فرز- ماشین دریل ستوني- ماشین لبه چسبان اتوماتیک یا دستي- دستگاه فارسي بر- 
تنگ دستي – تنگ نیوماتیک

معیار شايستگي
*حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شايستگي، 2 مي باشد.

نمره هنرجوحداقل نمره قبولي از 3مرحله کاررديف

2طراحي، نقشه کشي وتهیه نقشه فني1

2برش کاري و شیارزني بر اساس نقشه فني2

1لبه چسباني قطعات3

1سوراخ کاري 4

2مونتاژ و بسته بندي5

شايستگي هاي غیر فني، ايمني، بهداشت، توجهات زيست محیطي و نگرش:
1ـ مدیریت مواد و تجهیزات

2ـ استفاده از لباس کار، کاله، ماسک، عینک، گوشي و کفش ایمني
3ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با مکنده ها

4ـ صرفه جویي و مطابقت با نقشه

2

میانگین نمرات



65

ساخت پاتختی

پودمان 2سیم و اتصاالت آن        
ساخت صندلي آرایش
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واحد یادگیری 1  
شایستگی طراحي و ساخت صندلي آرایش

آیا تا به حال پی برده اید؟ 
 مبلمان مورد استفاده در اتاق خواب چه ویژگي هایي دارند؟

 بهترین مواد اولیه براي ساخت صندلي آرایش داراي چه ویژگي هایي است؟
 کاربرد صندلي آرایش در اتاق خواب چیست؟

 براي ساخت صندلي آرایش از چه اتصاالتي مي توان استفاده کرد ؟
 آیا صندلي آرایش را مي توان از چوب ماسیو ساخت؟ 

استاندارد  عملکرد: 
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که از صفحات فشرده چوبي به عنوان  مواد اولیه  برای 
ســاخت صندلي آرایش که یکي از اجزاي مبلمان خواب مي باشــد ، با توجه به طرح و نقشه آماده سازی نموده و 

استفاده کنند.  
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شایستگی های غیر فنی
در انجام کارگروهي مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه اي

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.یادگیري مادام العمر
در انجام فعالیت کارگاهي خالق و کارآفرین باشید.نوآوري و کارآفریني

از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه جویي کنید.مدیریت منابع
مي توان به کارگروهي ، آمــوزش دیگران، فناوري اطالعات و ارتباطات، سایر شایستگي هاي غیر فني

تفکر سیستمي، تفکر خالق اشاره نمود.

1ـ عنوان پروژه: ساخت صندلي آرایش

شکل 1
2ـ تعریف پروژه و كاربرد آن 

صندلي آرایش در کنار میز آرایش  قرار گرفته و برای نشســتن بر روي آن به منظور انجام امور نظافتي و آرایشي 
عمدتاً توسط خانم ها به کار مي رود. 

داده  توضیـــح  صندلـــي  ایـــن  مونتـــاژ  و  ســـاخت  مراحـــل  یادگیـــری  واحـــد  ایـــن  در 
 مي شـــود . در ســـاخت و مونتـــاژ ایـــن پـــروژه نیـــز از اتصـــال الیـــت اســـتفاده مـــي شـــود. 

3ـ هدف توانمندسازی )مهارت های یادگیری(
هدف اصلی پروژه: کسب مهارت ساخت و مونتاژ صندلي آرایش به کمک اتصال الیت و پیچ های ام دی اف

سایر اهداف: کاربرد کلیه مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت صندلي آرایش ـ آموزش سوراخ کاری محل 
الیت- آموزش رویه کوبي رویه صندلي 

4ـ ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی
ایمني: پوشیدن لباس کار و استفاده از عینک ، گوشي ایمني، لوازم کمکي هنگام کار با ماشین آالت، تمیز کردن و 

جمع آوري همه ابزارهای مورد استفاده و تحویل آنها به انبار. 
توجهات زیست محیطي: استفاده از مکنده ها براي خروج گرد و غبار و ذرات به خارج از محیط کارگاه

نگرش: دقت و سرعت عمل در ساخت پروژه با کیفیت.  

5ـ  شایستگی های غیرفنی
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6ـ  نقشه ایزومتریک

7ـ نقشه سه نما
نقشــه سه نمای صندلی آرایش را به همراه اندازه گذاری بر اســاس اصول رسم فنی با نرم افزار اتوکد در منزل 

ترسیم و به هنر آموز تحویل دهید.

شکل 2

شکل 3

فعالیت
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9ـ نقشه برش و دیتیل
نقشه برش و دیتیل توسط اتوکد کشیده می شود. که جزئیات قطعات پروژه را مشخص کند.

شکل 4

شکل 5

شکل 6

8ـ  نقشه انفجاری
نقشه انفجاری به همراه کدگذاری )شماره گذاری( قطعات طراحی شده را در شکل 4 مشاهده می کنید.
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10ـ  جدول لیست برش
جدول 1ـ  لیست برش صندلي آرایش    

ف
ردی

  
نام قطعه

کد
قطعه

 
جنس

 
رنگ

 
تعداد

ابعاد قطعات به میلیمتر
مساحت
مترمربع

سمت و متراژ 
نوارکاری

متراژطولعرضطول عرض ضخامت

1
بدنه )دیواره 

جانبی(
1MDF2162963960.24222.8جویز

2
قید ایستاده 

فرم دار
2MDF216883800.07010.8جویز

3
قید خوابیده زیر 

صفحه
3MDF216782360.04010.0جویز

1162683800.48000.0جویز4MDFصفحه رویه4

ل 
ع ك

0.55مساحت كل صفحات 16 میلیمتری + 10 درصد دورریز )متر مربع(جم
4متراژ كل نواركاری صفحات 16 میلیمتر طول

ابعاد داده شده، ابعاد نهایی برش ورق هستند وضخامت نوار از آنها کم شده است

11ـ نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در صفحه
در این قسمت چیدمان قطعات در صفحه که توسط نرم افزارهای برش مثل کات مستر یا اسمارت کات و یا توسط 

نرم افزارهای طراحی مثل اتوکد به دست مي آید.

شکل 7
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12ـ جدول یراق آالت
جدول2ـ یراق آالت صندلی آرایش

تعدادعنوان يراق آالترديف
محل 
نصب

کاربرد

وضعیت قرارگیری

یه
اول

اژ 
ونت

م

اق
 ير

سه
کی

ن 
ارت

ک

1
الیت کامل 

8
بدنه ها به 
قید افقي 
وعمودي

جهت اتصال 
بدنه ها به 

قید هاي بغل 
■

8پیچ خودرو عدسی 2و4سو 5/8×28
قید ها به 
بدنه ها 

اتصال   
قیدها به بدنه ها

■

اسفنج باضخامت 7سانتي متر3
 50
cm

■اتصال رویه کوبي رویه کوبي 

8پیچ خودکار تخت خزینه چهارسو 20×44
 کفي به 
قید ها 

اتصال کفي به 
قید ها

■

8پیچ خودکار عدسی چهارسو25×53.4
 کفي 

رویه کوبي به 
پایه ها

اتصال کفي 
رویه کوبي به 

پایه ها
■

4پیچ فیکس 6
 بدنه به 
قیدافقي

اتصال بدنه به 
قید افقي

■

1مترچرم یا پارچه مخملي 7
رویه کفي 

صندلي
رویه کوبي کفي 

صندلي
■

نمونه پیچ فیکس مورد استفاده درساخت و مونتاژ صندلی آرایش درشکل 8 و9 نشان داده شده است.

شكل 8                                                                                                  شكل 9
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شکل10

شکل 10 نمونه دوبل چوبی مورد استفاده در ساخت صندلی میز آرایش را نشان میدهد.

ماشین آالتابزار دستیـ  برقیابزار های دستیمواد مصرفیردیف

1

 MDF 16  میلی متر روکش دار  
 

 دور کن دریل برقی متر نواری فلزی 

سوراخ زندریل شارژیمته های الیتنوار لبه 2 میلیمتر2
لبه چسبان صافدریل پایه دارخزینه دستیپیچ ام دی اف 5 سانتی متر3
لبه چسبان منحنیاتوپیچ گوشتیپیچ ام دی اف 3 سانتی متر4
الیت زنفارسی برچکش چوبیپیچ ام دی اف 1/5 سانتی متر5
فرز دستیچکش فلزیدوبل چوبی6
اره چکشیچکش الستیکیالیت کامل7
منگنه کوب بادیمته 3 معمولی8
مته خزینه 93/5

مته 5 )برای 10
سوراخ طبقات(

11
مته 8 )برای 
فیکس کردن 

بدنه ها(

13ـ جدول لیست مواد ، ابزار ، و ماشین آالت
تذکر: در این جدول، به منظور راهنمایي لیســت تقریباً کاملي از ابزارها و ماشــین آالت آورده شده و ممکن است 

براساس هر پروژه فقط تعدادی از آنها مورد استفاده قرار گیرد.

جدول3ـ مواد ، ابزار ، و ماشین آالت صندلی آرایش
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14ـ نقشه فنی قطعات
این قســمت توسط نرم افزار اتوکد کشیده شده و اطالعات فنی از نظر ابعاد و عمق سوراخ ها و تعداد آنها مشخص 

می شود.

شکل 11                                                                                                  شکل 12

  شکل 13

نقشه های فنی را در منزل با نرم افزار اتوکد با دقت ترسیم و به هنر آموز خود تحویل نمائید.  فعالیت
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15ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار
با نرم افزار اسکچ آپ مراحل گام به گام ساخت صندلي آرایش  طبق شماره های قطعات طراحی می گردد. 

مراحل طراحي صندلی آرایشی با نرم افزار اسکچاپ
فرامین اجرایی:  

1ـ  با راســت کلیک کردن در منوی ابزار و فعال کردن قســمت Large tool set نوار ابزار  ترســیمی ویرایش و 
اجرایی در کنار صفحه قرار می گیرد و می توان با این دســتورات فرامینی از قبیل کشــیدن خطـ  مستطیلـ  چند 
ضلعی و کمان، حجم دادن و کپی و انتقال و اندازه گذاری و چرخش دادن قطعه و همچنین کوچک و بزرگ کردن 

قطعه کار را اجرا کرد )شکل 14(.  

2ـ ابتدا نما را در حالت دید از چپ قرار داده و مراحل زیر را اجرا کنید. 
3ـ مســتطیلی به ابعاد 40×30 ســانتی متر کشیده و آن  را با استفاده از دستورات منوی ابزار شکل 14 به صورت 

شکل 15  تبدیل کنید. 

  شكل 14

  شكل 15
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4ـ گوشه های باال راتوسط ابزار زیر  نیم گرد کنید. شکل 16

5ـ توســط ابزار متر خطوط اندازه را 3 ســانتی متر گذاشته و سپس توسط ابزار point  arc 2 کمان به شعاع 3 
سانتی متر ترسیم کنید )شکل 17(.

6ـ طرف دیگر را نیز به این روش ترسیم کنید )شکل 18(.

7ـ سپس توسط پاك کن یا eraser گوشه ها را پاك کنید )شکل 19 و20(.

  شکل 16

شکل 17                                                                                                  شکل 18

شکل 19                                                                                                  شکل 20
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8ـ پایین کار را نیز به همین ترتیب ویرایش کنید. 
9ـ از هر طرف 8 سانتی متر اندازه گذاشته و از سمت پایین 5 سانتی متر ، اندازه بگذارید و سپس توسط ابزار کمان 

به صورت شکل 22 کمانی را ترسیم کنید )شکل 22(.
10ـ توسط همین دستور تیزی کار )محل اتصال کمان به خط( را نیز از بین ببرید )شکل 23(.

11ـ اضافات را پاك کرده و به آن حجم دهید )شکل 24و25(.

12ـ نما را در حالت پرسپکتیو قرار داده و به آن حجم بدهید.
شكل 25                                                                                                  شكل 24

شكل 27                                                                                                  شكل 26

شكل 28

شكل 23                                                       شكل 22                                                      شكل 21
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13ـ اکنون شکل ترسیمی را تبدیل به Group کنید. 
14ـ نما را در حالت Front قرار داده و سپس مستطیلی به ابعاد 38 × 9 کشیده و پایین آن را ویرایش کنید )شکل29(.
15ـ فرمان کمان را انتخاب و از گوشه تا گوشه کار را گرفته و کمانی به شعاع 3 سانتی متر ترسیم کنید)شکل30(.

16ـ قسمت اضافه را پاك کرده و به نمای پرسپکتیو برگردید، سپس به آن حجم 1/6 سانتی متر داده و به گروپ 
تبدیل کنید )شکل 31 و 32 و 33(.

17ـ حال به سمت دیگر کپی کنید )شکل 34 و 35(.

شکل 30                                                                                                  شکل 29

شکل 35                                                                                                  شکل 34

شکل 33                                                       شکل 32                                                      شکل 31
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18ـ از کناره های نقشــه یعنی لبه کار 1/6 ســانتی متر تو نشسته ترسیم کنید )این کار توسط فرمان MOVE انجام 
میشود( شکل 36

21ـ قید زیر کف را به اندازه 8 × 1/6 کشیده وبه آن حجم بدهید. شکل 40
22ـ از کناره های کار یعنی لبه کار 1/6 تو نشســت وقید را ترسیم می کنیم )این کار توسط فرمان MOVE انجام 

می شود( 
23ـ قید زیر کف را به اندازه 8 × 1/6 کشیده و به آن حجم دهید. شکل 41

شكل 37                                                                                        شكل 36

شكل 39                                                                                        شكل 38

شكل 41                                                                                        شكل 40

19ـ بدنه اصلی را به سمت دیگر کپی کنید. شکل 37

20ـ بدنه اصلی را به سمت دیگر کپی کنید. شکل 38 و 39
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24ـ قید ترسیم شده زیر کف را به سمت دیگر قطعه کپی کنید. شکل 42 
25ـ چهار چوب صندلی آرایشی طراحي شد ، در مرحله بعدي بایستي رویه  صندلي طراحي شود. شکل 42

26ـ از گوشه تا گوشه کار مستطیل بکشید. شکل 42

27ـ و به آن 7 سانتی متر حجم بدهید. شکل 43
28ـ رویه ترسیم شده را Make Group کرده سپس Edite Group نمائید. شکل 45

29ـ با استفاده از همان Zpointarc کمانی به شعاع 20mm در یک گوشه رویه ترسیم کنید. شکل 46 و 47
30ـ توسط فرمانfollow me  گوشه های آن را نیم گرد کنید. شکل 44

31ـ ترســیم نقشــه تمام شده است و می توان متریال چوب را به نقشه اضافه کرد؛ به این صورت که با استفاده از 
ابزار Point Bucket از نوار ابزار پنجره مربوطه به متریال مربوط در صفحه قرار می گیرد. شکل 46 و47

شکل 43                                                                                        شکل 42

شکل 45                                                                                        شکل 44

شکل 46
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32ـ با استفاده از رنگ های موجود در سربرگ Colore رنگ مورد نظر را انتخاب نموده و با کلیک بر روی قطعه 
مورد نظر بر آن رنگ را اعمال کنید. شکل 48

33ـ همچنین می توانید از سربرگ Material مواد مورد نظر خود را نیز بر روی قطعه ترسیم شده اعمال کنید. 
شکل 49

شکل 48ـ ابزار متریال

شکل 49
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35ـ اگر روی اسکچاپ برنامه ویری هم نصب باشد می شود شبیه شکل 51  از آن رندر گرفته تا تصویر با کیفیت  
بهتر و واقعی تر دیده شود. شکل 51

34ـ پرسپکتیو کامل صندلی آرایش در شکل 50 دیده می شود.شکل 50

شکل 50

شکل 51
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16ـ مراحل ساخت محصول
با توجه به یکسان بودن روش برش کاری و لبه چسبانی 
و سوراخ کاری از تکرار توضیحات و تصاویر پرهیز شده 

است.
16ـ1ـ برشکاری: برشکاری مطابــق آنچه در ساخت 
پاتختی گفته شــد با توجه به ابعاد و اندازه های نقشه و 
نمونه طراحی شده به کمک دستگاه اره گرد مجموعه ای 

)دور کن( انجام می شود.
16ـ2ـ نوارکاری: لبه چســبانی نیز مانند روشــی 
که در پــروژه پودمان اول توضیح داده شــده انجام 

می گیرد.

دستگاه های سیار نوارکاری
اتو: همان اتوهای خانگی است که می توان برای نوار       لترون 
پشت چسب دار به کار برد. در واقع در اثر حرارت اتو،  چسب 
مورد نظر آب شــده و نوار به ضخامت صفحه می چسبد. 
اتوهایی که فاقد مخزن آب هستند برای این کار مناسب ترند،  
زیرا ته اتو صاف بوده و عمل چسباندن بهتر انجام می گیرد. 
با حرکت اتو،  و سرد شدن نوار،  چسب سخت می شود و نوار 
روی ضخامت صفحه می چسبد. برای چسبندگی و گیرایی 
بهتر، الزم است با پارچه خیس یا چوب گرد استوانه ای مثل 

دسته چکش، روی نوار حرکت مالشی انجام شود.

شکل 53شکل 52

سشوارهای  با  سشوارها  این  فرق  صنعتی:  سشوار 
خانگی،  عالوه بر دوام باالی آنها در کار طوالنی مدت، 
آن  روی  را  نوار  رول  که  است  اضافی  متعلقاتی 
نگه می دارد. این ابزار برای چسباندن نوار لترون و نوار 
پی وی سی 0/4 میل پشت چسب دار استفاده می شود.

لبه چسبان رومیزی: این دستگاه، توسط یک دمنده 
و  کرده  داغ  را  قطعه  مانند سشوار می باشد پشت  که 
به کار  به صفحه،  نوار پشت چسب دار  برای چسباندن 
می رود. توجه داشته باشید دستان شما برای جابه جایی 
صندلی با قسمت زیرین منحنی قید عمودی برخورد 

لبه چسبان  وسیله  به  حتماً  بایستی  داشت.  خواهد 
منحنی نوارکاری شود.

لبه چســبان پرتابل یا قابل حمل: به لبه چســبان 
دســتی معروف اســت و با المنت برقــی،  تولید گرما 
می کند. این دســتگاه قابلیت چســباندن روکش های 
لترون و PVC را دارد و به دلیل داشــتن سطح اتکای 
بیشــتر،  به خوبــی روی قطعه کار کنترل می شــود و 
نســبت به نمونه های ذکر شــده،  قابلیت باالتری دارد 
به طوری که لبه های منحنی نیز توســط این دستگاه 

لبه چسبانی می شود.

شکل 55شکل 54
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ماشین های ثابت نوارکاری:
لبه چسبان میزی: این دستگاه تولید داخل، همانند لبه 
چســبان رومیزی اســت، ولی میز دارد. این دستگاه، 
دارای دمنده ای است که حرارت را به پشت نوار انتقال 

می دهد. 
لبه چسبان منحنی: این لبه چسبان، برای چسباندن نوار 
PVC و ســایر نوارهای بدون چســب به کار می رود و 

دارای مخزن چسبی است که درون آن چسب گرانولی 
ریخته می شــود. چسب توســط المنت گرم شده و به 
آرامی توسط استوانه عاج دار گردانی، از مخزن به سمت 
ضخامت کار هدایت می شود. با فشار دادن پدال زیر پا، 
نوار به سمت استوانه حرکت کرده، چسبدار می شود و 
هم زمان، اپراتور قطعه کار را به ســمت نوار و اســتوانه 

فشار می دهد .

شكل 57                                                                        شكل 58

شكل 56
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لبه چســبان صاف: هم زمــان با به وجــود آمدن 
صفحات مرکب چوبی )تخته فشرده ها(، دستگاه های 
لبه چسبان نیز پا به عرصه وجود نهادند. علت اصلی 
این  از  بیشتر  بهره گیری  دستگاه ها،  گونه  این  تولید 
شرایط  برابر  در  آنها  مقاوم سازی  و  صفحات  نوع 
این  بود.  محیط  رطوبت  و  حرارت  جمله  از  محیطی 
دستگاه، فقط برای قطعاتی کاربرد دارد که به صورت 
کامل ترین  لبه چسبان،  این  شده اند  بریده  صاف 
لبه چسبان موجود است که بهترین کیفیت نوارکاری 
و سایر   PVC نوار  برای چسباندن  ایجاد می کند.  را 
نوع  به  بسته  می رود.  کار  به  چسب  بدون  نوارهای 

دستگاه،  دارای ایستگاه های مختلف کاری است،  که 
هر ایستگاه وظیفه خاص خود را دارد. به طور کلــی، 
این دســتگاه تمام اتوماتیک بوده و کافی اســت فقط 
قطعه را در ابتدای میز دستگاه قرار دهید تا به صورت 
اتوماتیک، نــوارکاری و پرداخت نــوار انجام گیرد و 
قطعه آماده را تحویل دهد. البته نوع ســاده تر آن نیز 
موجود می باشــد که به لبه چســبان نیمه اتوماتیک 
یا کارگاهی معروف اســت. بعضی از لبه چسبان های 
اتوماتیک،  توانایی چسباندن زهوار نازك چوبی یا نوار 

چوبی را نیز دارند. 

شکل 60شکل 59

16ـ3ـ سوراخ کاری: با توجه به تکراری بودن مراحل این عملیات و وجود آن در پودمان اول از توضیح این 
قسمت صرف نظر شده است.

17ـ مونتاژ محصول
نحوه مونتاژ قطعات ساخته شده و چگونگی استفاده از یراق آالت این پروژه به شرح زیر است:

1ـ قطعات بدنه راست و چپ آماده شده را از طرف پایین هر دو بدنه به شعاع 8 سانتی متر با تنظیم و خط کشی 
شــابلون مربوطه به وسیله اره عمود بر اور فرز دستی به صورت منحنی برش داده و سوراخ کاری کنید. شکل های 

61 تا 63.

شکل 63  ـ بدنه چپشکل 62شکل 61
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5ـ بدنه ها را به کالف ساخته شده به کمک پیچ فیکس  متصل کرده و محکم کنید. شکل های 73 تا 75

4ـ پس از لبه چسبانی قطعات پایه و کفی را به همدیگر متصل کنید. شکل های 70 تا 72

شکل 70                                                     شکل 71                                                 شکل 72

شکل 73                                                     شکل 74                                                 شکل 75

2ـ براي اتصال قید ها به بدنه ها از پیچ فیکس یا الیت استفاده کنید. شکل های 64 تا 66

3ـ قید هاي راســت و چــپ افقي و عمودي را کنار هم به صورت مماس قــرار داده و به کمک اتصال دوبل چوبی 
به صورت کالف به هم متصل کنید. شکل های 67 تا 69

شکل 64                                                     شکل 65                                                 شکل 66

شکل 67                                                     شکل 68                                                 شکل 69
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6ـ شکل زیر نحوه قرار گیری پیچ در داخل سوراخ کاری انجام شده را نشان می دهد. شکل های 76 تا 78

7ـ پیچ فیکس استفاده شده  از سه قسمت تشکیل شده است که باید بادقت در سوراخ کاری های مورد نظر قرار 
داده شده و محکم با آچار آلن سفت شود. شکل های 79 تا 81

8ـ باتوجه به زیبایي صندلي هر چهار لبه بدنه راست وچپ را باقوسي مناسب بریده و لبه چسباني کنید. شکل های 
82 تا 84

9ـ براي بســتن پیچ فیکس ها از پیچ گوشــتي آلني استفاده نمایید. در مونتاژ قید ها به بدنه ها به منظور قراردادن 
صفحه رویه یا نشیمن به اندازه ضخامت صفحه رویه کوبي شده پایین تر از لبه بدنه ها ) حدود 2سانتي متر ( مونتاژ 

کنید. شکل های 85 تا 87

شکل 76                                                     شکل 77                                                 شکل 78

شکل 79                                                     شکل 80                                                 شکل 81

شکل 82                                                     شکل 83                                                 شکل 84

شکل 85                                                     شکل 86                                                 شکل 87
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10ـ صفحه اي  مربعي شــکل به ابعاد )40× 30 ســانتی متر( از ام دي اف 8 میلي متر انتخاب و به وســیله اسفنج 
به ضخامت 3 الی 5 ســانتی متر و روکش چرمي یا پارچه مخملي رویه کوبي کنید .البته رویه کوبي کامل  در پایه 

دوازدهم آموزش داده خواهد شد. شکل های 88 تا 90 

11ـ پارچه رویه کوبی از قبل توســط خیاطی در اندازه مورد نظر دوخته شــده و سپس توسط منگنه بادی به پنل 
کفی صندلی کوبیده می شود. شکل های 91 تا 93

12ـ صفحه رویه کوبي شده را برروي صندلي ساخته شده قرار داده و از چهار گوشه آن را به کالف ساخته شده پیچ 
کنید. شکل های 94 تا 96

13ـ شــکل های زیر نحوه پیچ کردن روکوب آماده شــده صندلی به کفی را توســط پیچ گوشــتی نشان می دهد. 
شکل های 97 تا 99

شکل 88                                                     شکل 89                                                 شکل 90

شکل 91                                                     شکل 92                                                 شکل 93

شکل 94                                                     شکل 95                                                 شکل 96

شکل 97                                                     شکل 98                                                 شکل 99
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14ـ صندلی میز آرایش کامل مونتاژ شده درشکل زیر نشان داده شده است. شکل های 100 و 101

18ـ كنترل كیفیت و بسته بندی
نحوه کنترل کیفیت هر محصول و روش بســته بندی )پالســتیک یا کارتن یا ...( و ابعاد کارتن مورد نیاز و نحوه و 

ترتیب قرارگیری قطعات درون بسته یا جعبه در این قسمت توضیح داده مي شود.  

شکل 100                                                                                           شکل 101
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ارزشیابي شایستگي طراحي و ساخت صندلي آرایش
شرح کار: ـ طراحي صندلي آرایش با استفاده از نرم افزار و ترسیم نقشه هاي فني و اجرایي آنها 

ـ انتخاب مواد اولیه طبق نقشه و تهیه لیست برش و برش قطعات با استفاد از ماشین اره گرد خط زن                  
ـ لبه چسباني دستی و نیمه اتوماتیک

ـ سوراخ کاری محل اتصاالت و یراق آالت و شیارزني
_ مونتاژ آزمایشي

_ بسته بندي قطعات در داخل کارتن

استاندارد عملکرد:با استفاده از ماشین هاي برش و لبه چسبان و سوراخ زن و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملي صندلي آرایش بسازد.
شاخص ها:ـ استفاده از ماشین هاي استاندارد و تنظیم آنها با توجه به نقشه

ـ برش قطعات به طور گونیایي و با اندازه دقیق طبق نقشه
ـ لبه چسباني قطعات بر اساس استاندارد ملي

ـ سوراخکاري و شیارزني به صورت دقیق طبق نقشه
ـ مونتاژ دقیق با توجه به نقشه

ـ بسته بندي قطعات در کارتن طبق استاندارد ملي
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط:1ـ کارگاه مبلمان صفحه ای استاندارد به ابعاد 12 × 16 متر مربع داراي تهویه کافي و فنداسیون مناسب براي نصب دستگاه و 
سیستم مکنده و نورکافي به انضمام لوازم ایمني و نورکافي و سیستم سرمایشي و گرمایشي ایمن

2-اسناد: نقشه  صندلي آرایش
3.ابزار و تجهیزات: ماشین اره گرد خط زن - اره فارسي بر- ماشین لبه چسبان- سوراخ زن- دریل و پیچ گوشتي برقي - میزکار 

PVC 4.مواد: صفحات فشرده مصنوعي- یراق – پیچ- نوار
5.زمان: 5 ساعت 

ابزار و تجهیزات:ماشین اره گرد میزي- ماشین فرز- ماشین دریل ستوني- ماشین لبه چسبان اتوماتیک یا دستي- دستگاه فارسي بر- 
تنگ دستي – تنگ نیوماتیک

معیار شایستگي
*حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.

نمره هنرجوحداقل نمره قبولي از 3مرحله کارردیف

2طراحي، نقشه کشي وتهیه نقشه فني1
2برش کاري و شیارزني بر اساس نقشه فني2
1لبه چسباني قطعات3
1سوراخ کاري 4
2مونتاژ و بسته بندي5

شایستگي هاي غیر فني، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرش:
1ـ مدیریت مواد و تجهیزات

2ـ استفاده از لباس کار، کاله، ماسک، عینک، گوشي و کفش ایمني
3ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با مکنده ها

4ـ صرفه جویي و مطابقت با نقشه

2

میانگین نمرات


