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قطعات آماده یک کشو  
 

مونتاژ کشو   

هنگام مونتاژ کارهایی که دارای پیچ الیت می باشند بعداز قرار گیری پیچ ها در محل خود باید توسط پیچ 
گوشتی پنوماتیکی، شارژی یا دستی آنها را محکم نمود، البته گاهی نیاز می باشد که توسط پیچ گوشتی یا 
ابزار خاصی پیچ را رگالژ نمود تا درست سر جای خود قرار گیرد. )شکل  78(                                                    

مراحل انجام پیچ الیت

شکل 77 شکل 76 شکل 75
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واحد یادگیری 3

 شایستگی طراحی و ساخت فایل دو کشو با ریل از زیر

آیا تا به حال پی برده اید:

 چه تفاوتی بین فایل دو کشو و فایل سه کشو از لحاظ کاربرد وجود دارد؟
 حداکثر ارتفاع فایل دو کشو چند باید باشد؟

 چرا برای ساخت فایل دو کشو از ریل کف یا ریل از زیر استفاده می شود؟

استاندارد عملکرد: برای ساخت فایل چند کشو، تخته خرده چوب بهتر است یا ام دی اف یا چوب ماسیو؟استاندارد عملکرد:

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که از صفحات فشرده چوبی به عنوان مواد اولیه 
برای ساخت فایل چند کشو، با توجه به طرح و نقشه آماده سازی نموده و استفاده کنند.



83

ساخت فایل اداری چند کشو 

پروژه  شماره 3: ساخت فایل دو کشو با ریل از زیر  

1-عنوان پروژه: ساخت فایل دو کشو 
ساخت فایل دوکشو با ریل ازکف )ریل مخفی(

2- تعریف پروژه:   
ریل از کف به ریلي گفته مي شود که قسمت های نگه دارنده درقسمت زیرکشو قرار می گیرند وتقریباً از دید 

کاربر مخفی است.
قسمت اصلی ریل یا شاسی که روی بدنه کشو پیچ شده، و 2 عدد گیره پالستیکی در زیرکشو پیچ می شوند.

شکل 79

شکل 82شکل 81

شکل 80

شکل 83
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3- هدف توانمند سازی ) مهارت های یادگیری(  

هدف اصلی پروژه: کسب مهارت شایستگی طراحی و ساخت فایل دو کشو با ریل مخفی
سایر اهداف: کاربرد کلیه مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت فایل اداری، نحوه نصب ریل  از زیر 

ساختار این ریل ها به گونه اي است که  می توانند وزن و فشار زیادی را تحمل کنند و بسته به نوع مصرف در 
ساخت کشوهای اداری، آشپزخانه ها و .... مورد استفاده  قرار می گیرند.
معیار خرید و استفاده از این ریل ها به اندازه عمق کشو بستگی دارد.

کشوهاي مختلف کاربردهاي متفاوت و زیادی درمحیط های کاري یا مسکوني دارند که الزمه ساخت آنها 
داشتن دانش استفاده از یراق های خاص کشو و چگونگی استفاده از آنها در ساخت می باشد.

4- مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی   
توجه داشته باشید که در تمامي مراحل ساخت این فایل  ازجمله برشکاري، لبه چسباني، سوراخکاري، مونتاژ 

و کار با ابزار و ماشین آالت باید نکات ایمنی و بهداشت فردی رعایت شود. 

5- شایستگی های غیر فنی    

شایستگی های غیر فنی

در انجام کار گروهي مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه اي

همیشه درحال 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 کار گروهي، آموزش دیگران، فناوري اطالعات و ارتباطات، سایر شایستگي هاي غیر فني
تفکر سیستمي و تفکر خالق اشاره نمود.

تحقیق 
کنید

معیار دیگری برای دسته بندی این نوع ریل ها در بازار وجود دارد؟
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6ـ نقشه ایزومتریک   

نقشه ایزومتریک فایل دو کشو
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7ـ نقشه سه نمای فایل دو کشو   

فعالیت 
عملی

سه نمای داده شده را با نرم افزار اتوکد در منزل با رعایت اصول نقشه کشی ترسیم و به هنرآموز خود 
تحویل دهید.
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8ـ نقشه انفجاری پروژه فایل دو کشو     



88

9ـ نقشه برش و دیتیل فایل دو کشو     

A-A ( 1 : 10 )

B-B ( 1 : 10 ) C ( 1 : 2 )
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تذکر 1: درنرم افزار کات مستر جهت راه پود MDF به صورت پیش فرض طول در نظر گرفته می شود.
تذکر 2: در صورت استفاده  از دستگیره طولی )قدی( باید از مقدار طول درکشوها 16میلی متر کم شود.

کد نام قطعهردیف
تعدادجنسقطعه

ابعاد قطعات به 
مساحتمیلیمتر

مترمربع

سمت و متراژ 
نوارکاری

متراژعرضطولطولعرضضخامترنگ

2164484500/40101180سفید1MDFبدنه1

2164483960/35121420سفید2MDFکف وسقف 2

4161404300/2410470سفید3MDFبغل کشو3

جلوکشوی4
1161403260/0510370سفید4MDFکوچك 

عقب کشوی 5
1161303260/0410370سفید5MDFکوچك

عقب کشوی 6
1163003400/110380سفید6MDFبزرگ

1163601920/07221260سفید7MDFدر کوچك7

1163603440/12221580سفید8MDFدر بزرگ8

135804500/26سفید9MDFپشت بند9

233423940/27سفید10MDFکف کشوها10

جمع 
کل

مساحت کل صفحات 3 میلیمتری + 10 درصد دورریز )متر مربع(
مساحت کل صفحات 16 میلیمتری + 10 درصد دورریز )متر مربع(

متراژ کل نوارکاری )متر طول(

0/58
1/6
7

10ـ جدول لیست برش      

مقدار تلرانسی که به هر طول نوار اضافه می شود چقدر است؟ پرسش

جدول 1: لیست برش فایل دو کشو
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11-نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در صفحه     



91

ساخت فایل اداری چند کشو 

12-جدول یراق آالت      

کاربردمحل نصبتعدادعنوان یراق آالت ردیف

وضعیت قرارگیری

یه
اول

اژ 
ونت

م

اق
یر

سه 
کی

ن 
ارت

ک
ول

حص
م

مونتاژ بدنه ها12الیت کامل 1
براي نصب بدنه کشوبه سقف 
وکف کشو و نصب بغل کشوها 

به درکشوپایینی

قسمت های مختلف کشورا به مونتاژکشوها16 پیچ 4سانتی مخصوص ام. دی.اف 2
هم اتصال می دهیم

اتصال قطعات ریل به بدنه ریل از زیر 24پیچ16میلیمتر3
کشو وگیره های آن به زیر کشو

باز وبستن کشوبدنه وزیرکشو3ریل از کف4

در پایینی وعقب 2میله جلو وعقب کشو5
نگه داری پوشه های آویزکشوپایین

زیبایی وسهولت باز وبستن در کشو2دستگیره6
کشوها

قفل کردن کشوهادست1قفل مرکزی7

جدول 2: یراق آالت فایل دو کشو
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13- جدول لیست مواد، ابزار و ماشین آالت      

جدول 3: مواد، ابزار و ماشین آالت فایل دو کشو  جدول ليست مواد ، ابزار و ماشين آالت  -31
                                           

 مواد مصرفی ردیف
 ماشین آالت برقی -ابزار دستی ابزار های دستی

 واحد مقدار عنوان 

1 

MDF  میلیمتر  11روکش مالمینه 

  

 مترمربع 1/1
  متر نواری فلزی

 

 دریل برقی

 

 دور کن

 
2 MDF  سوراخ زن دریل شارژی گونیا فلزی مترمربع .61 میلیمتر 3سفید 
 لبه چسبان صاف دریل پایه دار خزینه دستی متر 7 میلیمتر 2نوار لبه  3
 الیت زن منگنه کوب بادی پیچ گوشتی عدد 11 سانت4اف دیامپیچ  4
 پانل بر افقی میخ کوب بادی لیسه عدد 24 مترمیلی 11اف دیپیچ ام 6
    دست 3 ریل از کف 1
    عدد 2 دستگیره دو پیچ 7
    عدد 4 سانت 8پایه زیر کار  8
    دست 1 قفل مرکزی 9
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14-نقشه فنی قطعات      

فعالیت 
کالسی

نقشه های فنی را با تمام جزئیات با نرم افزار اتوکد ترسیم کنید. 
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C ( 1 : 2 )

A A

C

450

35
35

256 97

15
4x

45
0

20

3,5

8

13

بدنه
فایل دو کشو

A-A ( 1 : 2 )

A

A

8
4x

450

45
0

97

8 434

25
6

16

3,
5

20

8

12

سقف و کف
فایل دو کشو



94

A-A ( 1 : 5 ) Y ( 1 : 2 )
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Y
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B-B ( 1 : 3 )

B
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15-آموزش طراحی محصول بانرم افزار   
طراحي  فایل دو کشو نیز مشابه آنچه در مراحل طراحي فایل سه کشو گفته شد انجام مي شود. 

16-مراحل ساخت محصول   
16-1- برش کاری

تهیه نمود سپس توسط  را  آنالیز شود ونقشه کات مستر آن  تمام قطعات  باید  فایل مورد نظر  نقشه  طبق 
دستگاه پانل بر و یا دستگاه های اره گرد مجموعه ای)دور کن(  اقدام به برش قطعات مورد نظر نمائید. 

چند نکته ايمنی هنگام کار بادستگاه پانل بر 

نکته 1: توجه داشته باشید که عالوه بر استفاده از ماسک حفاظتی بايد حفاظ روی تیغه دستگاه که هم 
نقش حفاظتی و هم مکش گرد وغبار را دارد روی تیغه قرار گیرد. 

از لیز خوردن هنگام کار در محیط صیقلی)سرامیک وموزائیک( در محدوده  نکته2: جهت جلوگیری 
دستگاه از نئوپان، کف پوش پالستیکی و غیره استفاده کنید.

نکته3: چنانچه بخواهیم از تخته خرده چوب با روکش لترون برای ساخت پروژه ها استفاده کنیم عالوه 

بر ماسک وگوشی محافظ برای جلوگیری از برخورد ذرات به چشم نیاز به استفاده از عینک نیز می باشد.   

16-2-  نوار کاری
قطعات برش خورده را به قسمت دستگاه PVC انتقال داده و با توجه به نوع کار نوار الزم را برای آن آماده 
نموده و اقدام به تنظیم دستگاه نمائید. میزان حرارت، مقدار چسب، ارتفاع دهانه نوار و بقیه موارد الزم را 

کنترل کنید. در صورت درست بودن اقدام به نوار کردن قطعه کار نمائید.

شکل 84

نکته
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16-3-  سوراخکاری:
باید از قبل طبق  اینکه قطعه کار مورد نظر توسط اتصاالت جدا شدنی )الیت( ساخته می شود  باتوجه به 
نقشه های فنی با دستگاه سی ان سی، دستگاه سوراخ زن اتوماتیک و یا دریل ستونی اقدام به سوراخ کاری 

قطعات نمود. )شکل 85(

16-4-  شیار زنی:
با توجه به اینکه فایل مورد نظر دارای قفل مرکزی می باشد باید مطابق نقشه فنی توسط دستگاه سی ان سی اور 
فرز یا دستگاه اره دیسکی اقدام به شیار زنی برای قفل مرکزی و همچنین شیار فیبر نمود. )شکل های 86 و87(

17- مونتاژ محصول   
پس از پایان عملیات برش،لبه چسباني،سوراخکاری اتصال الیت و شیارزنی قفل مرکزی که محل دقیق ایجاد 
آن درنقشه فنی بطور دقیق جانمایی شده ، نوبت به مونتاژ فایل کشوها مي رسد. ابتدا ریل و قفل مرکزی را 
توسط بست های مربوطه و با پیچ 16میلی متری در محل شیار می بندیم. در این مرحله باید شاسي هاي ریل از 

زیر را به بدنه فایل وصل کرد. 
شاسی های ریل توسط 4 عدد پیچ 16 میلی متری به بدنه فایل ها وصل می شوند.

شکل 87

شکل 85

شکل 86
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شاسی ریل و یراق قفل مرکزی قبل از مونتاژ نهایی فایل )شکل های 88 الی90(

مراحل نصب ریل کف
مرحله اول: سوراخ سوم را در فاصله 37 میلی متری اجرا کنید و ریل ها را نصب کنید. )شکل91(

مرحله دوم: قفل ها را مطابق شکل در زیر باکس کشو وصل نمایید. )شکل92(

مرحله سوم: سوراخ عقب باکس را مطابق شکل اجرا نمائید. )شکل93(

شکل 88

شکل 91

شکل 93

شکل 90شکل 89

شکل 92
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مرحله چهارم: كشو را وصل كنيد و تنها در راستای ارتفاع كشو قادر به رگالژ می باشيد. )شکل های 94 تا 96(

ريل توسط 4عدد پيچ 16 ميلی متری به بدنه فايل ها وصل می شوند.
برای اندازه گيری كشو هايی كه از ريل زير)ريل باتم( معموالً دو روش وجود دارد )بادخور بغل كشو تا بدنه 

مجموعاً 10 ميلی متر است(.
1- روش اول: )عرض داخل به داخل محفظه كشو( به عنوان مثال اگر عرض كشوهای ما 600 ميلی متر باشد 
و ضخامت ام.دی.اف بدنه 16 ميلی متر باشد به صورت زير عمل می كنيم تا جلو وعقب كشو به دست آيد: 

)شکل های 97 و 98(
Wb=Win -)5×2(          )600 - )16×2( -)5×2( =558

روش دوم: )عرض پشت تا پشت يونيت كشو(
Wb=Win -42       600 - 42 =558

شکل 94

شکل 96 جشکل 96 بشکل 96 الف

شکل 98 شکل 97

شکل 95
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 اتصال سقف فایل به بدنه ها )اتصال الیت( و ریل و یراق قفل مرکزی قبل ازمونتاژ نهایی فایل در شکل های 
99 تا 101 نشان داده شده است.

    

براي مونتاژ کشوها باید در قسمت زیرین بدنه کشوها به فاصله 10میلی متر و به عمق 8 میلی متر شیاري سه 
میلي متر ایجادکرد. مونتاژکشوها باید با دستگاه دریل برقی مته خزینه سه میلی متری، پیچ گوشتی شارژی و پیچ 

4سانتي متري MDF و بارعایت کامل اصول فنی و ایمنی انجام گیرد.
    

روش های ایجاد شیار قفل مرکزی را بیان کنید؟پرسش

شکل 99

شکل 103

شکل 101

شکل 104

شکل 100



101

ساخت فایل اداری چند کشو 

بعد از مونتاژ کشوها باید گیره های پالستیکی را با پیچ 16 میلي متري MDF در قسمت زیر و سمت جلو 
کشوها وصل کرد. همچنین قفل مرکزي را در قید پیشاني که باالي کشوي اول و زیر سقف نصب مي شود 

مونتاژ کنید. مراحل مونتاژ کامل کشو با ریالز زیر را به ترتیب شکل های 104 تا 110 انجام دهید.

شکل 104

شکل 107

شکل 109

شکل 108

شکل 110

شکل 106 شکل 105
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درشکل111 نحوه قرارگیری میله های پوشه آویز و همچنین یراق مربوط به قفل مرکزی نشان داده شده است. 
محل استقراریراق قفل مرکزی بسته به طرح شرکت سازنده و درکشوها که تونشسته یا رونشسته هستند، متفاوت 
مي باشد. همانطور که در شکل 112 مالحظه می کنید براي صرفه جویی در مصرف مواد اولیه قسمت جلو کشو حذف و 
بغل کشوها مسقیماً  به در کشو با اتصال الیت وصل مي شوند. البته برای این کار باید قبل از نوارکاری شیار سه میلي متر 

را روی در ایجاد کرد در ضمن باید جاي 2 میله آویز 39 سانتی متري نیز درنظر گرفته شود.

18ـ کنترل کیفیت و بسته بندی   
موارد مهم در بحث کنترل کیفیت عبارتند از :

1ـ وضعیت ظاهری سازه )نداشتن خط وخش وضعیت نوارها، درها، دستگیره ها و....(
2ـ درست بودن اندازه ها 

3ـ راحتی و روان بودن یراق آالت حرکتي 
4ـ تمیز کاری نهایی

5ـ بسته بندی کار
این نکته را باید مورد توجه قراردادکه کنترل کیفیت ، مخصوص مرحله آخرکارنیست و درتمامی بخش های 

تولید مانند برشکاری، لبه چسباني، سوراخکاری، یراق کوبی، تمیزکاری و.... باید اعمال گردد.
بسته بندی: معموالً شرکت ها محصوالت خود را به دو روش کامل و  دمونتاژ بسته بندی می کنند، تا محصوالت 

ساخته شده در زمان حمل ونقل دچار آسیب نشوند. )شکل های 113 و 114(

 بسته بندی وآماده کردن فايل به منظور  ارسال به مشتري

شکل 111

شکل 113

شکل 112

شکل 114
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ساخت میز کارشناسی

.

پودمان 3

ساخت میز کارشناسی

 



106

واحد يادگیری 4 
 

شايستگی طراحی و ساخت میز کارشناسی

آیا تا به حال پی برده اید:

 میز کارشناسی چه کاربردی دارد؟
 ویژگی های مورد نیاز برای ساخت میز کارشناسی کدام اند؟

 تعداد کشوهای میز کارشناسی چگونه تعیین می شود؟
 برای ساخت میز کارشناسی، تخته خرده چوب بهتر است یا ام دی اف یا چوب ماسیو؟

 از چه اتصاالتی برای ساخت میز کارشناسی می توان استفاده کرد؟
 میز کارشناسی را به چند روش می توان ساخت؟ 

استاندارد عملکرد:

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که از صفحات فشرده چوبی به عنوان مواد اولیه 
میز کارشناسی را با توجه به طرح و نقشه آماده سازی نموده و برای ساخت استفاده کنند. 
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ساخت میز کارشناسی

تعریف پروژه و کاربرد آن    

• میز کارشناسی 
یکی از ملزومات مهم یا به عبارت دیگر از مهم ترین وسایل مورد نیاز در فضای اداری میز است که به آن معنی 

و هویت می بخشد.
آیا می توان دفتر رئیس اداره یا کارشناسی را بدون میز تصور کرد؟

تاریخچه استفاده از میز و مبلمان به قرون وسطی می رسد. و در دورۀ قبل از آن شناخته شده نیست و بسیاری 
از منابع، موارد استفاده آن را توسط اشراف بیان می کنند. در مصر میزهایی بسیار قدیمی کشف شده اند از 

جنس چوب ماسیو که برای قرار دادن اشیاء مورد استفاده قرار می گرفتند نه برای نشستن.
یونانی ها و رومی های قدیم نیز از میز استفاده می کرده اند.)شکل1(

در ایران صنعت مبلمان از دیرباز با میزهای 
و مرسوم  نفیس شروع  بسیار  تحریر  کوتاه 
مبلمان  به خصوص  صفویه  دورۀ  در  و  شد 
خاتم کاری و منبت کاری شده به حد اعالی 
ترقی خود رسید به طوری که این صنعت هم 
اکنون نیز در بعضی از مبلمان  گران قیمت 
به کار می رود و شاهکا رهایی نفیس به وجود 
می آورد. نمونه آن میز منبت و خاتم کاری 
نفیس استاد کریمی  است که در نمایشگاه 
نمایش  معرض  در  بروکسل  بین المللی 
گذاشته شد. نباید از نظر دور داشت که در 
کشور ما نیز تا چندی پیش صنایع مبلمان 
اماکن مقدسه میز و جاکتابی و منبر و در 
مبلمان  و  سلطنت  تخت  مجلل،  قصرهای 

شکل 2داخل قصرها بود. )شکل2(

شکل 1
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افزایش  آرامش،  تضمین کنندۀ  اداری  میز  انتخاب 
واقع  در  است،  کار  محیط  زیبایی  و  کارکنان  کارایی 
مدنظر  باید  که  موردی  اولین  اداری  میز  انتخاب  در 
قرار گیرد آرامش و راحتی پرسنل است زیرا کارمندان 
مدت زیادی را پشت این میزها می گذرانند؛ بنابراین 
میز اداری مناسب می تواند بازده کارکنان را به میزان 

زیادی افزایش دهد.
میزهای اداری باید متناسب با شغل هر فرد انتخاب 
شود و به این موضوع دقت کرد که آیا افراد با ارباب 
رجوع در ارتباط هستند یا خیر. کسانی که با کامپیوتر 
کار می کنند باید برای کیبورد و کیس فضای مناسب 
در اختیار داشته باشند. همچنین صفحه میز باید از 
جنس مرغوب انتخاب شوند تا موس به راحتی بتواند 

روی آن حرکت کند.
مافوق  افراد  که  شوند  داده  قرار  طوری  باید  میزها 
به راحتی بتوانند عملکرد کارمندانشان را کنترل نمایند.

میزها باید دارای چند کشو باشند تا وسایل موردنیاز 
هر شخص در آن جا داده شود. سطح روی میز باید به 
اندازه کافی بزرگ باشد تا کلیه قطعات و وسایلی که 
برای انجام کار روزانه نیاز است، روی آن جا بگیرد و 
در زیر میز باید به اندازۀ کافی فضای آزاد وجود داشته 
باشد. میز باید طوری طراحی شود که دارای ارتفاعی 
مناسب باشد تا پرسنل از نشستن طوالنی مدت پشت 
چنین  مناسب  ارتفاع  نکنند.  خستگی  احساس  آن 
است که با قرار گرفتن پشت میز ساعدها باید به طور 
امتداد میز قرار گیرند.  آرنج ها در  افقی قرار گیرند و 
ارتفاع  سانتی متر   75 معموالً  ارگونومیك  میزهای 
قرار  برای  مناسبی  فضای  همچنین  و  زمین  کف  از 
گیری پاها در زیر میز دارند. در حقیقیت هیچ یك از 
کارکنان و پرسنل شرکت ها فعالیت هایشان را بدون 

وجود میزهای اداری نمی توانند انجام دهند. 
میزهای اداری را می توان به انواع زیر تقسیم بندی کرد:

میزهای پذیرش: 
این میزها که تنوع بسیار زیادی نیز دارند در ورودی ادارات که معموالً با ارباب رجوع در ارتباط هستند قرار 

می گیرد و بیشتر نشانه ای از نظم وترتیب و مقررات کاری اداره به حساب می آید. )شکل های 3و4(

دو نمونه میز پذیرش

شکل 4شکل 3
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میز کارشناسی )کارمندی(
میزهای کارمندی فضاهای مختلف شرکت را از یکدیگر مجزا کرده و باعث می شود هر یك از کارکنان در 

قسمت مربوط به خود مسئولیت هایشان را بر عهده بگیرند.)شکل های 5 و6(

دارند،  اداری  فضای  در  میزها  که  اهمیتی  دلیل  به 
هنگام انتخاب و خریداری آنها باید به موارد زیر توجه 

نمود:
معموالً  اداری  میزهای  که  آنجایی  از  میز:  جنس 
دقت  با  باید  ابتدا  همان  از  هستند،  گران قیمت 
نباشد؛  آنها  دوباره  تغییر  به  نیازی  تا  شوند  انتخاب 

مصالح  از  که  شود  تهیه  میزهایی  باید  بنابراین 
مناسب و با کیفیت مطلوب ساخته شده اند.

باشند  داشته  مناسبی  رنگ  باید  میز ها  میز:  رنگ 
ارباب  و حتی  کارمند  یا خستگی  باعث عصبانیت  و 
اتاق  دکوراسیون  با  امکان  حد  تا  و  نشوند  رجوع 

همخوانی داشته باشند. )شکل7(

شکل 7

شکل 6شکل 5
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که  است  وسایلی  از  یکی  میز،  میز:  ارگونومی 
کارمندان بیش از یك سوم از ساعات روز با آن سر و کار 
دارند؛ بنابراین باید مسائل مربوط به ارگونومی در آن 
رعایت شود تا امکان آسیب به حداقل برسد. طراحی 
میز اداری و کارمندی بر اساس اصول ارگونومی باعث 
می شود که از خستگی کاربران در ساعات طوالنی کار 
این ویژگی حافظ سالمت کارمند  و  جلوگیری شود 
اداری  میز های  برای  خصیصه  این  داشتن  است. 
بتوان  که  می کند  فراهم  را  امکان  این  کارمندی  و 
انواع صندلی مدیریت و تجهیزات استاندارد را با میز 

مدیریت هماهنگ نمود.
ارگونومی عبارت است از علم به کارگیری بهینه از ابزار 
کار در محیط کاری، به طوری که حداکثر بازدهی در 
آید؛  به دست  دارد،  نقش  آن  در  انسان  که  تولیداتی 
در حالی که کارگر یا کاربر حداکثر رضایت را از کاربرد 
ابزار مزبور و همچنین از محیط کاری دارد و میزان 
فراهم  کاربران  و  کارگران  برای  کار  در  الزم  ایمنی 
فاکتورهای  انسان  ارگونومی  علم  مبنای  است.  شده 
این  از  انسان  استفاده  نهایت  در  زیرا هدف  می باشد 

وسایل است.)شکل8(

برای جلوگیری از خستگی کارمندان و جلوگیری از عواقب آسیب به ستون فقرات و... چه پیشنهادی 
دارید؟

استاندارد های الزم در مصنوعات چوبی   

پرسش

شکل 8
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میز مدیریت:

میز های گروهی 
مفهوم دفتر باز یا میز کار گروهی درحقیقت مبلمان اداری مشترك در میان پرسنلی که کار مرتبط و مشترك 
دارند یا دارای فضای کار کمی می باشند اخیراً رایج شده است. سازمان ها برای رسیدن به مفهوم مشارکت و 
کارگروهی نیازمند طراحی خاصی هستند تا بتوانند این هدف را تحقق بخشند، به همین منظور از میزهای 
کار گروهی یا دفتر باز استفاده می شود. در محیط کار طرح باز، اتاق مجزا یا فضاهای کاماًل محصور وجود 
ندارد، اما گاهی اوقات فضای بین افراد با پارتیشن هایی کوتاه از هم جدا شده است. در بعضی ادارات میز کار 
گروهی به صورت گسترده در سالن ها یا اتاق های بزرگ چیده می شود که باید برای مسیر رفت و آمد و راحتی 

حرکت کارمندان فواصل الزم را در نظر گرفت. )شکل های 10 تا 12(

شکل 10شکل 9

اتاق ریاست )مدیریت( نسبت به سایر قسمت های اداره 
دارای اهمیت بیشتری است و رسمی ترین نوع مبلمان 
در این بخش قرار می گیرد. دفتر کارفرما مکانی است 
که سازنده ترین عنصر یك محیط کار در آن قرار دارد 
و مدیر بیشترین زمان خود را صرف افزایش عملکرد 
از جمله  زیبا  و  آرام  محیطی  ایجاد  بنابراین  می کند 
عواملی است که باید در طراحی دکوراسیون اتاق کار 

مدیران به آن توجه شود. )شکل9(
میز مدیریت مانند سایر میز های اداری   و  کارمندی باید 
مطابق با اصول ارگونومیك طراحی و ساخته شود زیرا  
این ویژگی ها باعث می شود که خطر آسیب به مدیر به 
حداقل برسد. اندازه میز مدیریتی باید طوری باشد که 
مدیریت برای انجام امور مربوطه فضای کافی داشته 

باشد و در ضمن بتوان در پشت آن صندلی راحتی قرار 
داد. )شکل 10(

طرح و رنگ مناسب از مهم ترین عوامل انتخاب میز 
مدیریت است؛ در واقع بین وسایل اتاق مدیریت و میز 
مدیریت باید هماهنگی خاصی وجود داشته باشد و از 
آنجایی که بیشتر جلسات و مالقات های مهم سازمان با 
افراد درون سازمانی و برون سازمانی در این اتاق انجام 
می شود رنگ و طرح اتاق و وسایل موجود در آن باید 
طوری انتخاب شود که افراد از حضور طوالنی مدت در 

این اتاق خسته نشوند.
آن  به  قسمتی  مدیریت،  میز های  انواع  از  بعضی  در 
اضافه شده که از آن برای پاسخگویی و تشکیل جلسه 

کوتاه و مشورتی استفاده می شود.



112

1ـ عنوان پروژه:   

میز کارشناسی

شکل 13

شکل 12شکل 11

شکل 10
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2ـ تعریف پروژه   

در این پروژه مراحل طراحی و ساخت یك میزکارشناسی ال شکل به صورت ترکیبی چهار تکه محفظة کیس، 
جا زونکنی، فایل سه کشو و صفحة میز آموزش داده می شود.

3ـ هدف توانمندسازی)مهارت های یادگیری(   

هدف از این پروژه کسب مهارت شایستگی برای طراحی، ساخت و مونتاژ میز اداری، ساخت کشو، نصب در 
ریلی و صفحه میز دو  تکه و قوس دار می باشد.

4ـ مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی   

باتوجه به اینکه اخیراً بیشتر کار های صفحه ای از مواد اولیه ای مانند MDF و لترون ساخته می شود و این 
مصالح نیز دارای دور ریز و ضایعات زیادی می باشند ریختن و رها کردن این ضایعات در طبیعت خسارت های 
جبران ناپذیری به بار می آورد بنابراین باید اقدام به دفع صحیح این ضایعات نمود؛ همچنین به دلیل اینکه در 
ساخت این مصالح از مواد شیمیایی )چسب اوره فرم آلدئید و غیره استفاده می شود( باید حتماً هنگام کار از 

ماسك حفاظتی استفاده نمود.

تحقیقی در رابطه با به کارگیری ضایعات MDF و تخته خرده چوب روکشدار)لترون( انجام دهید؟

گرد و غبار و خاک اره حاصله از برش MDF  و لترون کجا می تواند کارایی داشته باشد؟ تحقیق کنید.

شکل 14

تحقیق 
کنید
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در محیط های کارگاهی حتماً از جعبه کمك های اولیه و عالئم هشدار دهنده استفاده نمائید.

5ـ شایستگی های غیرفنی   

شایستگی های غیر فنی

در انجام کار گروهی مسئولیت پذیر باشید.اخالق حرفه ای

همیشه در حال یاد گرفتن باشید.یادگیری مادام العمر

در انجام فعالیت کارگاهی خالق و کارآفرین باشید.نوآوری و کارآفرینی

از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه جویی کنید.مدیریت منابع

می توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطالعات و ارتباطات، تفکر سایر شایستگی های غیر فنی
سیستمی و تفکر خالق اشاره نمود.

6  ـ نقشه ایزومتریک پروژه میز کارشناسی   

شکل 16 شکل 15

شکل 17
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7ـ نقشه سه نما  

شکل 18

فعالیت 
عملی

نقشه های زیر را به کمک نرم افزار اتوکد در منزل ترسیم و به هنرآموز خود تحویل دهید.
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8  ـ نقشه انفجاری   

شکل 19
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9ـ نقشه برش و دیتیل   

شکل 20
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10ـ جدول لیست برش  

جدول1- لیست برش میز کارشناسی

متراژطولعرضطولعرضضخامت
11MDF12579617961.43225.2كاين
22MDF1257964960.39222.6كاين
33MDF11629610920.32022.2كاين
44MDF116603460.02200.1كاين
55MDF2163567070.50022.8طوسی
66MDF2163567100.51022.8طوسی
77MDF1166257100.44000.0طوسی
88MDF1162907090.21010.7طوسی
99MDF216507100.07000.0كاين
1010MDF2163616080.44223.9كاين
1111MDF2251966390.25022.6كاين
1212MDF2251986390.25011.3كاين
1313MDF1161962460.05020.5طوسی
1414MDF116782460.02010.2طوسی
1515MDF1162965920.18121.5طوسی
1616MDF1162967070.21021.4طوسی
1717MDF216525760.06000.0كاين
1818MDF116522960.02200.1طوسی

16.3
11.6

.صفحه روی میز بصورت دو تکه می باشد
 میل نسبت به كف تونشسته است2بدنه های جاكیسی 

قسمت فرمدار- صفحه رو 

میز كارشناسي (لیست برش)جدول لیست قطعات 

یف
کد نام قطعهرد

قطعه
مساحتبه میلیمترابعاد قطعات تعدادرنگجنس

مترمربع
سمت و متراژ نوارکاری

بدنه جازونکنی

پاسنگ كناری جاكیسی

كف جاكیسی
پشت بند جاكیسی

قسمت رو فايل- صفحه رو 

پاسنگ جازونکنی

بدنه جلو جاكیسی
بدنه پشت جاكیسی
سقف جلو جاكیسی

سقف پشت جاكیسی

كف و سقف جازونکنی
پشت بند جازونکنی

طبقه متحرک جازونکنی

قید عمودی جلوی میز

درب ريلی جازونکنی

قید عمودی زير صفحه

(متر طول) میل 16متراژ کل نوارکاری صفحات 

پاسنگ جلو جاكیسی

جمع 
کل

3.34(متر مربع) درصد دورریز 10+  میلیمتری 16مساحت کل صفحات 
2.56(متر مربع) درصد دورریز 10+  میلیمتری 25مساحت کل صفحات 

(متر طول) میل 25متراژ کل نوارکاری صفحات 

با توجه به اینکه قطعه کار مورد نظر درسیستم کارخانه ای تولید شده است و در کارگاه ها و هنرستان ها 
از MDF یا تخته خرده چوب دار با روکش مالمینه یا لترون 16 میلی متر بیشتر استفاده می شود، جدول 

صفحه قبل )ابعاد قطعات( را بر اساس ضخامت 16 میلی متر محاسبه نمائید. 

پرسش
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11ـ نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در صفحه    

فعالیت 
عملی

این نقشه ها را توسط نرم افزار کات مستر ترسیم کنید.

ورق رنگ کاین 

ورق رنگ طوسی
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12ـ جدول یراق آالت   

کاربردمحل نصبتعدادعنوان یراق آالت ردیف

وضعیت قرارگیری

یه
اول

اژ 
ونت

م

اق
یر

سه 
کی

تن
کار

اتصال صفحات میز، اتصال پایه به 60 الیت کامل 1
**اتصال دو قطعات کف و قسمت های دیگر

*کشونصب ریل به بدنه و کشو3 دستریل ساچمه ای 40 سانتی 2

*درب جای زونکنکشو و بدنه فایلیك سری ریل کشوی درب 3

*قفل کردن کشوروی فایل1 قفل مرکزی4

*در کشو و درهاکشو ها و در10دستگیره تك پیچ )5 عدد(5

حرکت روان نصب زیر فایل، جای کیس و جای زونکن12 عددچرخ زیر پایه6
*وسایل

*بغل کشونصب داخل کشوی بزرگ85 سانتمیله استیل شماره 8 7

13ـ فهرست مواد،  ابزار و تجهیزات   

جدول 2 - یراق آالت فایل میز کارشناسی

جدول 3 - فهرست مواد، ابزار و تجهیزات میز کارشناسی  ابزار و تجهیزات  فهرست مواد ،-13

 ماشین آالت برقی -ابزار دستی ابزار هاي دستی مواد مصرفی ردیف

1 

Mdf  16 متر روکش دارمیلی 

  

  متر نواري فلزي

 

 دریل برقی

 

 دور کن

 
 سوراخ زن دریل شارژي گونیا فلزي متر مربع)23/3متر(میلی 25ام دي اف  2

 لبه چسبان صاف زن دریل پایه دار پیچ گوشتی پنوماتیکی متر مربع)014/4(متر میلی18ام دي اف  3

 لبه چسبان منحنی زن ماشین سنگ سنباده رومیزي پیچ گوشتی تخت وچها سو  /متر مربع)8613متر (میلی16ام دي اف  4

CNC منگنه کوب بادي چکش چوبی /متر مربع)8متر (میلی3ام دي اف  5 دستگاه        

 پانل بر افقی میخ کوب بادي چکش فلزي متر طول) 77/14میل           (  25نوار  6

 الیت زن فرز دستی چکش الستیکی متر طول) 268/32میل        ( 18نوار  7

 فرز لبه نوار   متر طول)  88/4میل          (  16نوار  8
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14ـ نقشه فنی قطعات   
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A-A ( 1 : 6 )
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شکل 22شکل 21

شکل 23

شکل 25شکل 24

2ـ ترسیم پاسنگ کمد. )شکل 24 (
3ـ ترسیم کف کمد روی پاسنگ ها. )شکل 25(

   sketch up 15ـ آموزش طراحی محصول با نرم افزار

برای شروع در سیستم طراحی میز کارشناسی ابتدا برنامه sketchup را باز نموده سپس به ترتیب مراحل 
زیر، پروژه را طراحی کنید.

1ـ ترسیم بدنه جای زونکن برای طراحی کمد زونکن )شکل های 21 و22 و23(
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شکل 29شکل 28

شکل30

شکل 27شکل 26

4ـ ترسیم سقف کمد مشابه مراحل کف )شکل 26(
5 ـ ترسیم پشت بند به ضخامت 16 میلی متر در قسمت پشتی کمد. )شکل 27(

6  ـ ترسیم طبقه کمد با احتساب بادخور پشت در ها )شکل 28(.
7ـ ترسیم در ها با احتساب بادخور الزم برای ریل )شکل های 29 و 30(.

8  ـ ترسیم پشت بند جای کیس )شکل 31(.
9ـ ترسیم پاسنگ های محفظه رایانه طبق اندازه های موجود )شکل های 32 و 33(.
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شکل 33

شکل 35شکل 34

شکل 37شکل 36

شکل 32شکل 31

10ـ ترسیم کف محفظه رایانه )شکل  34(

11ـ ترسیم دیواره ها )بدنه های( محفظه رایانه طبق اندازه های مشخص )شکل های 35 و 36(
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شکل 43شکل 42

شکل 39شکل 38

شکل 41شکل 40

12ـ ترسیم سقف جلو و عقب محفظه رایانه )شکل های 37 و 38(

13ـ بعد از اتمام محفظه رایانه و جای زونکن نوبت به صفحه های باالیی و اصلی میز می رسد که به صورت 
یك مکعب مستطیل ترسیم می شود )شکل های 39 تا 41(

14ـ برای ایجاد و رسم منحنی روی صفحه میز از ابزار  Arc استفاده کنید به صورتی که بعد از کلیك کردن 
روی ابزار Arc قبل از شروع به هرکاری تعداد قطعات خطوط دایره را تعیین، تا شکستگی خطوط دایره کمتر 
باشد و به صورت میانگین عدد 100 را تایپ کرده و Enter را بزنید، سپس روی صفحه مورد نظر کلیك 
نموده و بعد از کلیك کردن در راستای خط قرمز کشیده و قطر منحنی مورد نظر را تایپ کنید و Enter را 

بزنید. )شکل های 42 و 43(
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شکل 44

شکل 46شکل 45

شکل 48شکل 47

15 ـ بعد از زدن نیم دایره در مرحله دوم باید شعاع دایره را وارد کرده وEnter  بزنید شکل44.
16ـ قوس های بعدی را نیز به همین ترتیب ترسیم کنید )شکل های 45 تا 47(
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شکل 50شکل 49

شکل 52شکل 51

17ـ خطوط اضافی نیم دایره را با ابزار eraser پاك کنید )شکل 48(
18ـ بعد ازترسیم منحنی ها با ابزار push/pull قسمت اضافی صفحه را حذف کنید )شکل های 49 و 50(

19ـ در فصل قبل فایل 3 کشوی طراحی شده در این فصل نیازی به طراحی مجدد آن نیست و همان فایل 
را به داخل محیط برنامه وارد کنید. بدین طریق که ابتداروی گزینه file در منوی ابزار و سپس روی گزینه 

import کلیك کنید )شکل 51(

20ـ فایل مورد نظر را از محل ذخیره شده انتخاب و کلید open را بزنید ) شکل 52(
21ـ بعد از وارد شدن به محیط طراحی فایل 3 کشو را با ابزار Move به زیر صفحة کنار میز هدایت کنید )شکل53( 
باالی  را روی  نقاله  و  نموده  انتخاب  را  ابزار گزینه ها  نوار  از  ابتدا  فایل  بودن جهت کمد  )درصورت مخالف 
فایل قرار دهید و به رنگ آبی که ثابت شده، روی یك گوشه کار کلیك کرده و به جهت چرخش مورد نظر 
بچرخانید و نقطة دوم را در گوشه دیگر فایل انتخاب کرده سپس زاویة مورد نظر را تایپ کرده و enter بزنید(.
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شکل 54شکل 53

شکل 56شکل 55

شکل 58شکل 57

22ـ برای ترسیم قید عمودی جلوی میز باید نقطة قرارگیری صفحه را روی کمد زونکن با ابزار مشخص 
کنید )شکل 54(

23ـ ترسیم قید عمودی )شکل 55(

24ـ بعد از ترسیم قید عمودی آن را با ابزار Move روی نقطة ترسیم شده هدایت کنید )شکل 56(
25ـ با ابزار eraser خط های اضافی را پاك کنید )شکل 57(

26ـ روی محفظه رایانه نقطة قرارگیری قید عمودی را ترسیم کنید )شکل 58(
27ـ کل محفظه رایانه را انتخاب و select کنید )شکل 59(



134

شکل 60شکل 59

شکل 62شکل 61

شکل 64شکل 63

28ـ و بعد از انتخاب ابزار Move روی نقطة به دست آمده کلیك کرده و به سمت قید عمودی هدایت کنید 
)شکل 60( 

29ـ قید زیر صفحه را ترسیم کنید )شکل 61(

30ـ قید زیر صفحه ترسیم شده را با ابزار Move از وسط آن گرفته و به سمت وسط قید عمودی هدایت 
کنید )شکل 62( 

31ـ کل صفحه میز را انتخاب کنید )شکل 63(

32ـ با ابزار Move به سمت صفحة کوچك هدایت کنید )شکل 64(
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33ـ کل صفحه و فایل را انتخاب و آنها را روی کمد زونکن و جاکیسی منتقل کنید  )شکل65 و 66(

34ـ برای رنگ آمیزی از ابزار Paint Bucet استفاده نموده و رنگ مورد نظر را انتخاب کنید )شکل 67(
35ـ چون Material های برنامه محدود است برای وارد کردن Material خارجی رنگ انتخاب شده را روی 

کار کلیك کنید )شکل 68(

36ـ در صفحه Paint Bucet روی گزینه Edit کلیك کرده و در پنجره باز شده روی  گزینه Browser در 
پایین پنجره کلیك کنید )شکل 69( 

37ـ Material مورد نظر که از پوشة ذخیره شده انتخاب کرده و گزینة Open را بزنید )شکل 70(

شکل 66شکل 65

شکل 68شکل 67

شکل 70شکل 69
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38ـ بعضی متریال ها بعد از اجرا، کوچك هستند و به حالت شطرنجی ظاهر می شوند که از قسمت تنظیمات 
پنجره Edit سایز و ابعاد Material ها را تغییرداده و آن را بزرگ کنید )شکل 73(

39ـ و به همین ترتیب سایر قسمت های میز را رنگ آمیزی کنید)شکل 71 و72 و 74 (

16ـ مراحل ساخت محصول    

16ـ1ـ برش کاری: با توجه به نقشه کات مستر می توان توسط دستگاه پانل بر یا دستگاه اره گرد مجموعه ای 
خط زن )دور  کن( به برش قطعات مورد نیاز برای میز اقدام نمود. برای برش قوس ها می توان از دستگاه اور 

فرز دستی استفاده کرد.

شکل 72شکل 71

شکل 74شکل 73

شکل 76شکل 75
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برای برش قوس ها بدون دستگاه سی ان سی می توان 
ابتدا طرح مورد نظر را بر روی قطعه کار ترسیم کرد 
سپس با استفاده از دستگاه اره عمود بر تا نزدیك خط 
یا توپی  با سوهان و سنباده دیسکی  برش داده بعد 

آن را صاف نمود.
روش دیگر این است که می توان ابتدا به روش ذکر 

شده قوس مورد نظر را به طور کامل روی یك قطعه 
به  الگو  به عنوان  را  آن  نموده سپس  ایجاد  ام دی اف 
قطعه کار اصلی محکم نمایید و به وسیله اور فرز و با 
تیغه مخصوص برش به ایجاد قوس مورد نظر اقدام 
و  بوده  تمیز  کاماًل  کار  لبه های  روش  این  در  کنید. 

نیازی به سنباده نیست.

دستگاه اورفرز دارای تعداد دور بسیار باالیی است و کار تا حدودی در شرایط سخت انجام می شود بنابراین 
باید مسائل ایمنی را به طور کامل در نظر گرفت.

شکل 77

شکل 79شکل 78

توجه

16ـ2ـ سوراخ کاری:  طبق نقشه های فنی و با استفاده 
از دستگاه های موجود باید به سوراخ کاری قطعات مورد 
نظر اقدام کرد. بهترین ابزار برای سوراخ کاری از لحاظ 
تمیزی کار و راحتی سوراخ کاری دستگاه سی ان سی 

و یا دستگاه سوراخ زن اتوماتیك است که از دقت باالیی 
برخوردار بوده و کار را با نهایت دقت انجام می دهد در این 
دستگاه ها نیز هرچند مدت باید توسط ابزار های دقیق 

صحت انجام کار را کنترل نمود.
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16ـ3ـ نوارکاری: بعد از برش قطعات، باید لبه هایی 
که به نوار لبه نیاز دارند، عالمت گذاری کرد و با توجه 
به رنگ بندی قطعه کار نوار مورد نظر را انتخاب و در 

قسمت مخصوص خود روی دستگاه مستقر نموده و با 
تنظیم قسمت های دیگر دستگاه و گرم کردن تا دمای 

مشخص به نوارکاری قطعات اقدام کنید.

شکل 81شکل 80

شکل 82

شکل 83

با توجه به اینکه ام دی اف و لترون در ضخامت های متفاوتی در بازار وجود دارد بنابراین دستگاه لبه چسبان 
)پی وی سی زن( باید قابلیت نوار کردن ضخامت های مختلف را داشته باشد.
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البته در دستگاه های جدید از روش مکانیکی )دستی( 
اتوماتیك  کمتر استفاده می شود و بیشتر به صورت 

می باشد.
رنگ  و  ضخامت  جنس،  نظر  از  لبه چسبان  نوارهای 
کارگاه های  یا  شرکت ها  بنابراین  متنوع اند؛  بسیار 

نوار باالیی دارند مکانی را برای  خدماتی که مصرف 
انبار نوارها پیش بینی می کنند؛ در ضمن عالوه بر این 
انبار ها در داخل کارگاه و نزدیك دستگاه پی وی سی 
انبار موقت و در دسترس  برای  نیز طبقه بندی هایی 

بودن نوارها در نظر می گیرند.

برای نوارکاری می توان از دستگاه پرتابل )قابل حمل( یا برقی دستی نیز استفاده کرد. در این روش، قطعه 
کار ثابت است و دستگاه در روی آن حرکت می کند البته برای کار کردن با این دستگاه به تمرین و مهارت 

نیاز است.

شکل 84

شکل 86شکل 85
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معرفی ایستگاه های دستگاه لبه چسبان ) PVC زن(  

دستگاه های لبه چسبان، PVC زن با توجه به مدل، دارای ایستگاه های مختلفی هستند، که بعضی از آنها 
مانند چسب زنی، پولیش و... در تمام دستگاه ها ثابت اند این ایستگاه ها عبارت اند از:

2ـ پیش فرز1ـ ایستگاه تمیزکاری )باد گرفتن لبه کار(

4ـ برش سر وته زن3ـ چسب زنی  

6 ـ لیسه زنی 5  ـ فرز باال و پایین

شکل 87

شکل 89

شکل 91

شکل 88

شکل 90

شکل 92
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8 ـ گوشه زن)کرنر(7ـ لیسة چسب 

9 ـ پولیش 

تحقیق 
کنید

از نزدیک ترین کارگاه خدماتی محل زندگی خود بازدید کرده و تحقیق کنید که دستگاه لبه چسبان موجود 
در آن کارگاه از چه نوعی بوده و دارای چه ایستگاه هایی می باشد؟

شکل 93

شکل 95

شکل 94
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منوی دستگاه های جدید، به زبان فارسی طراحی شده است.

شکل 97

شکل 98

شکل 96 ج

شکل 96 ب

شکل 96 الف
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17ـ مونتاژ محصول    
این میز از چند قسمت تشکیل شده که عبارت اند از: 1ـ محفظه جای کیس 2ـ محفظه جای زونکن 3ـ فایل 

سه کشو 4ـ صفحه روی میز 
در سالن مونتاژ هر بخش، به طور جداگانه و مستقل مونتاژ می شود و سر انجام قطعات مونتاژ شده به هم 

متصل شده و تشکیل یك میز کارشناسی را می دهد.
الف( مونتاژ محفظه رایانه 

1ـ قطعات مربوط به محفظه رایانه را بعد از تمیزکاری به قسمت مونتاژ انتقال داده و در مرحله اول رول پالك 
کف را جا بزنید.

          شکل 100 - یراق کوبی پاسنگ محفظه رایانهشکل 99 - قطعات آماده مونتاژ

2ـ یراق های بدنه را جا بزنید. و سپس سقف را به بدنه قطعه کار مونتاژ نمایید.

3ـ قسمت پشت کیس را آماده نموده )قرار دادن چرخ زیر لبه پایین( و پاسنگ قسمت کف را مونتاژ کنید.
شکل 102 شکل 101

شکل 104شکل 103
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4ـ قسمت پشت را که از MDF به ضخامت 18 میلی متر است، به یکی از قسمت های محفظه رایانه مونتاژ کنید.
5ـ بدنه های محفظه رایانه را روی کف سوار کنید.

ب( مونتاژ محفظه زونکن کمدی با در کشویی )ریلی(

این میزدارای یك کمد )باکس( جای اسناد و مدارك با در ریلی است که باید آن را به شرح زیر مونتاژ کرد.
1ـ ریل مخصوص را در شیار کف کمد که از قبل توسط دستگاه های پانل بر، سی ان سی یا اورفرز )با توجه به 
نقشه فنی( ایجاد شده است، جاگذاری کنید. در بعضی مواقع برای استحکام بیشتر ریل ها، زیر آنها را چسب 

سیلیکون می زنند و با چکش الستیکی محکم می کوبند.
البته ریل هایی نیز در بازار وجود دارد که به شیار نیازی نداشته و از قسمت داخل ریل به کف پیچ می شوند. 

عملیات ریل کوبی، در قسمت سقف نیز به همین ترتیب انجام می شود. 

2ـ پس از آماده کردن کف و سقف باید ابتدا سه قسمت دیگر )دو بدنه و یك پشتی( را نصب و آماده نموده 
و به کف و سقف کار )کمد( متصل کنید.

شکل 106شکل 105

شکل 108شکل 107

شکل 110شکل 109
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3ـ ریل ها را در چهارگوشه در ها نصب کنید. 

4ـ برای جا گذاری درها در محل خود، ابتدا ضامن یراق باالی در را ریل کف کشیده و در را در قسمت پایین 
جا بزنید، سپس ضامن باال را رها کنید تا در، سر جای خود قرار گیرد، البته قبل از نصب در ها باید طبقه 

داخلی در محل خود قرار گیرد.

برای این در ها باید از دستگیره های توکار استفاده کرد تا هنگام حرکت به جلو، دستگیره ها به درها توجه
برخورد نکند. 

برای درهای ریلی چه دستگیره هایی در بازار موجود است؟ تحقیق 
کنید

شکل 112شکل 111

شکل 115شکل 114شکل 113

شکل 117شکل 116
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ج( مونتاژ فایل سه کشوی زیر میز
این فایل را می توان به طور مستقل نیز مورد استفاده قرارداد اما در این پروژه زیر میز قرار می گیرد. مراحل 
مونتاژ این فایل به شرح زیر است. البته در پودمان دوم ساخت و مونتاژ این فایل به طور کامل شرح داده شده 

است و در اینجا به طور خالصه بیان می شود:
1ـ یراق و قفل مرکزی بدنه های فایل را که آماده است نصب کنید.

2ـ پس از نصب یراق های روی بدنه ها، باید ریل های غلتکی را با اندازه های مشخص توسط پیچ ریل بند 
)پیچ 1/5( روی بدنه ها محکم کنید. 

3ـ روی پیشانی فایل باید قفل را نصب کرده و یراق های آن را جاگذاری کنید.
4ـ پیشانی را روی بدنه در جای خود نصب کنید.

شکل 119شکل 118

شکل 121شکل 120

شکل 124 شکل 123شکل 122
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5 ـ کف پاسنگ خورده و بدنه دیگر را به همدیگر متصل نمایید.
6  ـ تخته فیبر پشت بند را داخل شیار از قبل ایجاد شده قرار دهید.

پس از ساخت یونیت فایل، باید کشوها را مونتاژ کنید. کشوهای این فایل دارای سه اندازه هستندکه کشوی 
پایین جای زونکن و اسناد، کشوی وسط که کوچك تر است جای مدارك، و کشوی باال جای لوازم التحریر، 

کاغذ و وسایل کوچك می باشد.
ابتدا باید یراق های قطعات یك کشو را نصب نموده و آماده مونتاژ کنید.

در مرحله بعد باید تخته فیبر 3 میلی متری کف کشو را داخل شیار ایجاد شده قرار داده و میله ها و قسمت 
انتهایی کشو را در جای خود نصب کنید.

شکل 127شکل 125

شکل 131شکل 130

شکل 129شکل 128

شکل 126
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شکل 133شکل 132

سپس باید سقف یونیت فایل مونتاژ شود.

سقف فایل باید طوری طراحی شود که عالوه بر پوشاندن فایل به قسمت صفحه روی میز متصل شود. 

در آخرین مرحله مونتاژ باید کشوها را به ترتیب در جای خود قرار دهید. اکنون باید دستگیره ها را در محل 
مناسب نصب کنید.

د( مونتاژ نهایی قطعه کار )میز کارشناسی(
پس مونتاژ کردن هریك از قطعات به طور مستقل، باید آنها را کنار هم به صورت یك کار نهایی مونتاژ نمود. 

پس از متصل کردن قسمت های مختلف میز، سقف اصلی را در جای خود قرار دهید.

شکل 134

شکل 137

شکل 135

شکل 138

شکل 136

شکل 139

توجه
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شکل 142

شکل 144

شکل 143

شکل 145

با متصل کردن سقف فایل به دیگر قسمت ها مونتاژ میز کارشناسی کامل می شود.

دو قسمت از سه قسمت میز، مونتاژ شده است و اکنون باید قسمت سوم )فایل( نیز متصل گردد که در سقف 
فایل از قبل جای پیچ الیت، شیار فیبر و مواردی که مورد نیاز بوده تعبیه شده است.

شکل 141شکل 140
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 اگر برای مونتاژ قطعات از دریل )پیچ گوشتی( شارژی استفاده می کنید محلی برای جای شارژر این دریل ها 
تعبیه نمایید تا هنگام مونتاژ دچار مشکل نشوید.

لوله کشی در کارگاه مونتاژ  از سیستم  استفاده می کنید  پنوماتیکی  از دریل های  برای مونتاژ  اگر  همچنین 
استفاده نمایید.

توجه

شکل 146

18ـ کنترل کیفیت، بسته بندی   
کنترل کیفیت مجموعه عملیاتی مانند اندازه گیری یا آزمون است که روی یك محصول یا کاال انجام می گیرد 

تا مشخص شود آیا آن محصول با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت دارد یا خیر.
کنترل کیفیت، یکی از مباحث مهندسی صنایع و سیستم هاست. که عالوه بر باال بردن کیفیت، بهره وری 

فعالیت سازمان را نیز افزایش می دهد. 
از اهداف کنترل کیفیت حفظ استانداردهای تعیین شده، کشف و تصحیح انحرافات پروسه درعمل و ارزیابی 

کارایی واحد ها و افراد می باشد. 
از جمله کارهایی که حتما باید در کنترل کیفیت پروژه فوق )میز کارشناسی( بررسی کرد کنترل ابعاد قطعه 
کار است، به خصوص ارتفاع میز، زیرا ارتفاع میز کارشناسی طبق استاندارد 72 تا 76 سانتی متر می باشد که 

در میز مورد نظر 74 سانتی متر در نظر گرفته شده است
عالوه بر ابعاد قطعه کار باید موارد دیگری مانند زدگی، لب پریدگی، خط و خش، اضافه نوار PVC، درستی 
اتصاالت، ایستایی خود میز، درستی کشوها، روانی و رگالژ درهای ریلی و... نیز کنترل گردد و سرانجام روی 

کاال، مهر کنترل کیفیت زده شود.
بعد از کنترل کیفیت، باید کاال را بسته بندی کرد اما از آنجایی که قطعه کار حجمی  بوده و بسته بندی و 
حمل ونقل آن مشکل است، قطعه کار باید دمونتاژ شده و به صورت قطعه ای بسته بندی و در انبار محصوالت 

نگهداری شود. 
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واحد یادگیری 5 

شایستگی طراحي و ساخت میز کنفرانس

آیا تا به حال پی برده اید

• میز کنفرانس چه کاربردي دارد؟
• ویژگي هاي مورد نیاز براي ساخت میز کنفرانس کدام اند؟

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

• میز کنفرانس را به چند روش مي توان ساخت؟ 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که از صفحات فشرده چوبي به عنوان مواد اولیه 
برای ساخت میز کنفرانس، با توجه به طرح و نقشه آماده سازی نموده و استفاده کنند. 
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1_  پروژه ساخت ومونتاژ میز کنفرانس   
چنانچه دو یا چند نفر دورهم جمع شوند و درباره موضوعی بحث وگفتگو نمایند آنرا "جلسه" یا "کنفرانس" 
می گویند. کنفرانس یا جلسه بین دو نفر و بیشتر )حدود صد نفر( تشکیل می شود. که برای راحتی و جلوگیری 
از خستگی زیاد و همچنین رسمی بودن، این جلسه یا کنفرانس دور میزی تحت عنوان "میز کنفرانس" برگزار 

می شود. )شکل 1(

2ـ تعریف پروژه و کاربرد آن 

شکل 1

مشخص  آن  اسم  از  که  همان طور  کنفرانس:  میز 
گفتگو  و  مذاکره  کنفرانس،  اتاق های  برای  است 
از  یکی  کنفرانس  اتاق  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
محسوب  شرکت ها  و  اداری  فضای  مهم  بخش های 
این  داخلی  دکوراسیون  و  طراحی  بنابراین  می شود. 
از  کنفرانس  میزهای  دارد.  زیادی  اهمیت  بخش 
اصلی ترین تجهیزات برای اتاق های مذاکره است که 
نحوۀ طراحی و ساخت آنها تأثیر زیادی بر زیبایی و 
گیرایی اتاق کنفرانس دارد. میزهای کنفرانس دارای 
طرح ها و رنگ های متنوعی هستند که در طرح های 
میز  پذیرایی،  بدون  کنفرانس  میز  قبیل  از  مختلفی 
کنفرانس با پذیرایی و میز کنفرانس با طراحی خاص 

و منحصر به فرد طراحی و ساخته می شوند.

تجهیزات  نصب  قابلیت  کنفرانس  میزهای  بیشتر 
و ساخت  برای طراحی  دارند.  نیز  را  تصویر  و  صوت 
میزهای کنفرانس از رنگ ها و مواد مختلفی استفاده 
می شود تا میز کنفرانس را از حالت خشك و بی روح 

خارج نماید.
ارتفاعی که برای ساخت میز کنفرانس در نظر گرفته 
می شود، اغلب بین 72 تا 82 سانتی متر از سطح زمین 
می باشد که البته با توجه به سلیقه استفاده کنندگان 
قابل تغییر می باشد. نکته مهم در میزهای کنفرانس، 
حداقل فضای مورد نیاز یك نفر برای نشستن دور میز 
کنفرانس است که البته به صندلی ها ی کنفرانس نیز 
بین  برای هر صندلی  استاندارد  بستگی دارد. میزان 

60 تا 80 سانتی متر در نظر گرفته می شود.
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میز های کنفرانس معموالً براساس فضای موردنظر و همچنین تعداد نیروها، میزان هزینه و ... طراحی و ساخته 
می شود و باید بیشترین تعداد شرکت کننده در نظر گرفته شود؛ اما در هر صورت باید استانداردهای الزم را 

در طراحی و ساخت این میز ها رعایت نمود. 

میز های کنفرانس به چند گروه زیر تقسیم می شوند: )شکل های 2 تا 4(
1ـ میز کنفرانس با پذیرایی

این میز ها طوری طراحی و ساخته می شوند که بتوان به راحتی امکانات پذیرایی را روی آن قرار داد و هنگام 
پذیرایی، مشکلی در مسیر رفت و آمد وجود نداشته باشد.)شکل 5(

شکل 3شکل 2

شکل 4

× ×××
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2ـ میز کنفرانس بدون پذیرایی
 این میز ها طوری ساخته شده اند که جای امکانات پذیرایی نداشته و فضای الزم برای رفت و آمد و انجام 

پذیرایی وجود ندارد؛ در واقع عرض این میز ها نسبتاً کم است. )شکل 6(

شکل 5 مدل میز کنفرانس با پذیرایی

شکل 6  مدل میز کنفرانس بدون پذیرایی
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3ـ میز کنفرانس با طراحی خاص
این میز ها که به میز های فانتزی معروف هستند. معموالً دارای شکل ها و فرم های خاصی می باشند؛ این میز ها 

بیشتر بر اساس سلیقه و فضای در نظر گرفته شده ساخته می شوند. )شکل 7(

انواع میز های کنفرانس از نظر شکل ظاهری

ظاهر  نظر شکل  از  کنفرانس  میز های 
و با توجه به سلیقه و فضای مورد نظر 
در شکل های متنوعی ساخته می شوند 
آورده  آنها  از  مورد  چند  اینجا  در  که 

شده است:
مربع  میزکنفرانس  شکل:  مربع  1ـ 
ابعاد کم و برای افراد  شکل بیشتر در 
محدود ساخته می شود و در اندازه های 

بزرگ، کمتر تهیه می شود.
ـ  مستطیل: بیشتر میز های کنفرانس  2
و  )استاندارد(  به عرض مناسب  باتوجه 
طول نامحدود به صورت مستطیل ساخته 
می شوند که برای زیبایی آن، می توان با 

توجه به سلیقه و امکانات اقدام نمود.

شکل 7

شکل 9شکل 8

شکل 10
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3ـ دایره: میز های دایره شکل با توجه به اینکه فضای بیشتری نسبت به تعداد افراد اشغال می کنند اغلب در 
مکان هایی که تعداد محدودی پرسنل دارند استفاده می شود. )شکل های 11 و 12(

5ـ میز کنفرانس متصل به میز مدیریت: در بعضی از میزهای مدیریت یك میز با حجم محدود به آنها 
متصل می شود که برای جلسات محدود با معاونان و ... استفاده می شود.)شکل های 14 و 15(

4ـ بیضی: این میز ها خیلی شبیه میز های مستطیل هستند و در فرم ها و ابعاد مختلفی ساخته می شود. 
)شکل 13(

شکل 12شکل 11

شکل 13

شکل 15شکل 14
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6ـ چند ضلعی و فرم های خاص: این میز ها در سایزها و فرم های مختلفی ساخته می شوند.

3ـ هدف توانمندسازی )مهارت های یادگیری(    
هدف از ساخت این پروژه کسب مهارت شایستگی با یکی دیگر از اجزاء تشکیل دهندۀ محیط اداری، استاندارد 

الزم، نحوۀ طراحی و ساخت و مونتاژ می باشد. 
مورد دیگری که باید در ساخت میز های کنفرانس رعایت نمود؛ رنگ بندی میز است. در ساخت میز کنفرانس 
نباید از رنگ های غیر معمول )سبز، قرمز، آبی و ...( استفاده کرد، بلکه رنگ هایی مانند گردویی، ماها گونی، کرم 

و ... مناسب است. البته باید دکوراسیون کل اتاق را نیز در نظر گرفت تا با آن همخوانی داشته باشد. 

4ـ ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی    
در محیط های کارگاهی برای راحتی کار و جلوگیری از کثیف شدن و پارگی لباس ها باید حتماً از لباس کار 
مناسب استفاده کرد به دلیل اینکه در کارگاه های صنایع چوب گرد و غبار زیادی در محیط کارگاه پراکنده 
می باشند و غبار می تواند از لباس معمولی عبور نماید. بنابراین می توان از لباس کاری استفاده نمود که بافتی 
فشرده داشته و مانع عبور گرد و غبار شود. لباس کار هایی از جنس نانو در بازار وجود دارد که به هیچ وجه 

گرد و غبار و ذرات از آن عبور نمی کند اما قیمت آن گران می باشد. 
در کارخانجات و شرکت های بزرگ نیروی انسانی هر بخش دارای لباس کار رنگ خاص خود می باشند تا 

نیروهای هر بخش از دیگر بخش ها تمایز داشته باشند و موجب نظم بیشتر در کار شود. 

شکل 17شکل 16

شکل 18
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عالوه برلباس کار، حتماً باید از وسائل حفاظتی مناسب نیز استفاده شود. 

بعضی از رنگ لباس ها مشخصه موقعیت نیروی کار به عنوان سرپرست،کارگر و ... می باشند. 

به نظر شما رنگ مناسب لباس کار صنایع چوب چه رنگی است به چه دلیل؟ 

5  ـ شایستگی های غیرفنی    

شایستگی های غیر فنی

در انجام کار گروهي 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 کار گروهي، آموزش دیگران، فناوري اطالعات و ارتباطات، تفکر سیستمي و تفکر سایر شایستگي هاي غیر فني
خالق اشاره نمود.

پرسش

نکته

شکل 20شکل 19

فعالیت 
عملی

تمامی نقشه ها را بجز انفجاری در منزل با نرم افزار اتوکد ترسیم و به هنر آموز تحویل دهید.
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6ـ نقشه ایزومتریک میز کنفرانس اداری    

7ـ نقشه سه نما    

شکل 21

شکل 22
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8ـ نقشه انفجاری پروژه میز کنفرانس   

شکل 23


