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مقدمه
با اىنکه علوم و فناورى  در بخش نقشه کشى با نرم افزارهاى کامپىوترى بسىار پىشرفت کرده است، کماکان استفاده از وساىل 
نقشه  کشى و شابلون ها و اصول ترسىم اهمىت دارد. بنابراىن آموزش موضوعاتى چون رعاىت ضخامت گروه خط، انواع خطوط برش، 
عالئم اختصارى چوب و مواد مصنوعى، عالئم صفحات درودگرى و صفحات فشرده، ام دى اف )MDF( و انواع آن و اتصاالت چوبى 

و مصنوعى به فراگىران امرى ضرورى است. 
بدىهى است فراگىران پس از اىن آموزش براى تسرىع در ترسىم نقشه هاى کابىنت، با توجه به کسب آموزش هاى الزم در  نرم افزارهاى 

نقشه کشى، خواهند توانست نقشه هاى دقىق و مناسب را تهىه و ارائه نماىند.
اىن کتاب براساس ساختار آموزش هاى پىمانه اى )مدوالر( و بر طبق استانداردهاى مربوط تهىه شده است، که به صورت نماها، 
برش ها، برش جزئىات )details(  و حجم سه بعدى ىا تصوىر حجم کابىنت، همراه با تهىٔه لىست چوب و مواد غىر چوبى و صفحات درودگرى 

و ام دى اف )MDF( و انواع آن ارائه شده است. 
بنابراىن، امروزه کاالهاى صفحه اى با مواد و نقش و رنگ هاى مختلف در دسترس همگان است و روز به روز بر اهمىت آنها افزوده 
مى شود و تکنولوژى روز در طراحى و ساخت کابىنت ها متحول شده است. در عىن حال، وقتى صحبت از کابىنت به مىان مى آىد، ذهن اکثر 
مردم صرفاً به طرف کابىنت آشپزخانه معطوف مى شود. در حالى که اىن صنعت  بسىار گسترش ىافته و با توجه به فضاى قسمت هاى مختلف 
داخل ساختمان مسکونى، سالن هاى سىنما و تئاتر و هماىش، رستوران ها و نظاىر آنها طراحى و تولىد مى شود. توصىه مى شود هنرآموزان در 
آغاز تدرىس، مبحث آموزش، طرح مسئله، مشکل ىابى و حل مسئله را مطرح کنند و انگىزٔه  الزم را براى فراگىران، به منظور تالش بىشتر، 
مهىا سازند. ارزش ىابى توسط هنرآموزان به طور مستمر موجب پوىاىى فراگىران مى شود و آنان را در اصالح مداوم کار خود ىارى مى کند.
گستردگى طراحى و ساخت انواع کابىنت در اروپا، که الهام بخش کشورهاى شرقى شده و در اىران نىز تأثىر به سزاىى داشته، 

موجب توسعٔه کابىنت سازى در اىران شده است.
در اىن کتاب سعى شده است نقشٔه انواع کابىنت سادٔه تکى مانند دراور، پاتختى، کمد لباس، جا کتابى، جاظرفى )وىترىن(، قفسٔه 
دىوارى جاکفشى و جعبٔه کمک هاى اولىه به وضوح تهىه شود و نکات آموزشى و اصول فنى در برش و دتاىل هاى مختلف کابىنت توصىه گردد.
گفتنى است در پىشىنٔه فرهنگ اىرانى استفاده از کابىنت به صورت صندوق، گنجه و کمد معمول  بوده است. و بعدها با الهام از 

طرح هاى راىج در اروپا و کشورهاى پىشرفته اىن صنعت، به شکل مدرن و امروزى، طراحى و ساخته شده است.
 براى اطالع بىشتر از روند تارىخى در ساخت لوازم و ملزومات چوبى در قرون گذشته، تارىخچٔه آن در بحث آتى  به اختصار 

بىان شده است.
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