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کاربرد در دنیای واقعی کار
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اهداف  ارزشیابی  و  سنجش  تسهیل 
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بهبود زمان یاددهیـ  یادگیری

ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل

استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

کمک به تحقق یادگیری مادام العمر

کاهش حجم کتاب درسی

پیوند دادن دروس مختلف رشته
منابع  از  استفاده  فرهنگ  اشاعه 

اطالعاتی

دروس خوشه شایستگی های 
پایه مانند ریاضی و…(

دروس خوشه شایستگی های 
غیرفنی )مانند الزامات محیط 
کار و…(

دروس خوشه شایستگی های 
فنی مانند )دانش فنی پایه، 
ـ 1 و…( کارگاه 12

یک کتاب برای کل دورۀ متوسطه 
پس از استقرار کامل نظام جدید

قطع رقعی

دارای بخش های مستقل از کتاب 
درسی

روابط و فرمول ها
جدول های کاربردی
ایمنی بهداشت و ارگونومی
استانداردها و کدها
توسعه حرفه ای
اصطالحات، مفاهیم و اصول
برگه های مشخصات متن 
تنظیمات دستگاه ها

برای تداوم استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای سه سال هنرستان تدوین شده است. بنابراین تا پایان 
دورۀ متوسطه و استفاده در محیط کار واقعی، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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فصل 1
شایستگی های پایه فنی
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                        مجموعه ها                                                 اتحاد ها

(x+y)2=x2+2xy+y2  

(x-y)2=x2-2xy+y2  

(x+a)(x+b)=x2 +(a+b)x+ab  

(x+y)3=x3 + 3x2y+3xy2 +y3  

(x-y)3=x3 - 3x2y+3xy2 -y3  

x2-y2=(x-y) (x+y)  

x3-y3=(x-y) (x2+xy+y2)  

x3+y3=(x+y) (x2-xy+y2)  

نمایش مجموعه به صورت بازه

نمایش مجموعهنمایش روی محورنمایش بازه

[a,b]a b{x∈ |a ≤ x ≤ b}

(a,b]a b{x∈ |a < x ≤ b}

[a,b)a b{x∈ |a ≤ x < b}

(a,b)a b{x∈ |a < x < b}

(a,+∞)a +{x∈ |a < x}

(-∞,b]b-{x∈ |x ≤ b}

A
A BB

A B

A B

A B

,A B B A⊆ ⊄

A B−

B A−

A B

A B

اشتراک دو مجموعه

تفاضل دو مجموعه

زیر مجموعه

اجتماع دو مجموعه

ریاضی
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   A=L2

e . L= 2

L        طول ضلع
e        قطر
A        مساحت

مربع

A=L.bb        ارتفاع
L        طول ضلع
A          مساحت

لوزی

e L b= +2 2

A=L.b

e       قطر
b       عرض
L        طول 
A        مساحت

مستطیل

A=L.bl        طول
b       عرض
A        مساحت

متوازی االضالع

m
L LL +

= 1 2

2

mA l .b=

L LA .b+
= 1 2

2

A        مساحت
L1    طول قاعده بزرگ
L2    طول قاعده بزرگ
Lm طول متوسط
b        عرض 

ذوزنقه

L . bA =
2

A         مساحت
L        طول قاعده
b        ارتفاع  

مثلث

m
D dd +

=
2

A=π.dm.b

A (D d )π
= -2 2

4

A        مساحت
D    قطر خارجی    
d    قطر داخلی    
dm  قطر متوسط
b          عرض

حلقه دایره ای

U .(D d)π
= +

2

.D.dA π
=

4

A      مساحت 
D    قطر بزرگ       
d     قطر کوچک    
U       محیط 

بیضی
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AO=6L2

V=L3

AO      مساحت 
L        طول ضلع
V        حجم

مکعب

V=L.b.h
AO=2.(L.b + L.h + b.h)

b       عرض
h      ارتفاع
AO      مساحت 
L        طول قاعده
V        حجم

مکعب مستطیل

Au=π.d.h

.dV .hπ
=

2

2
.dA .d.h π

= π +
2

0 2
4

Am مساحت جانبی
h      ارتفاع
V        حجم
AO      مساحت 

استوانه

L.b.hV =
3

s
b

= +
2

1 4
L

s
lh h= +
2

2

4

h      ارتفاع
hs     ارتفاع وجه 
b       عرض قاعده
L1     طول یال            
L       طول قاعده 
V        حجم

هرم منتظم

s
dh h= +

2
2

4

s
M

.d.hA π
=

2

.d hV .π
=

2

4 3

V        حجم
d        قطر
h      ارتفاع
hs     طول یال 
AM مساحت جانبی

مخروط

A0=π.d2

.dV π
=

3

6

AO      مساحت 
V        حجم
d         قطر کره

کره
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نسبت و تناسب
 در حالت کلی، دو نسبت a به b و c به d مساوی اند، هرگاه برای یک عدد مانند k داشته باشیم:  1

 c=kd و  a=kd  یا    a c k
b d

= =         

ثابت 

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
 دو مقدار متناظر از همین کمیت باشند، داریم: dو  cثابت است و اگر 

kc
b


و      

kc
d


kیا        a b c d    

 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

1a a
b b
 

 
a cac
b b

 
 

 0a ca c
b cb
 

 
a a a
b b b


  

 

a b a b
c c c


 
 

a c ac
b d bd
 

 

a
adb

c bc
d



 

aتساوی  c
b d
  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1

b x a 

   
 
 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

 اگر a و b مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار 2
است و اگر c و d دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

ka
d

=  و  kc
d

= k = a ×b = c ×d  یا  

3 خواص عملیات

در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

a a
b b

= ×
1a cac

b b
× =

a ca (c )
b cb

= ≠0

a a a
b b b

-
- = =

-
a b a b

c c c
+

= +

a c ac
b d bd

× =

a
adb

c bc
d

=

 a × d = b × c معادل است با  a c
b d

= تساوی 

درصد و کاربردهای آن 

 معادله درصد: رابطة بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می دهد. 1

مقدار اولیه

درصد به صورت عدد 
اعشاري / کسري  

مقدار نهایي

 درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2

مقداراولیه  ـ مقدار نهایي
مقدار اولیه 

100=
میزان تفاوت در مقدار

مقدار اولیه 
نسبت تغییر =100

 
100

را درصد تغییر آن کمیت می نامند.
درصد تغییر می تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.
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معادله درجه دوم
ax2 + bx + c = 0

bx ,x
a

bb ac x ,x
a

 - ± ∆
∆ > ⇒ =


-

∆ = - ∆ = ⇒ =


∆ < ⇒



1 2

2
1 2

0
2

4 0
2

0 معادله ریشه ندارد

نامعادله درجه دوم
نامساوی هایی به صورت ax2+bx+c ≤0 یا ax2+bx+c ≥0 که در آن c ، b ، a اعداد داده حقیقی 
هستند (a   ≠0) را نامعادله درجه دوم می نامند. مقدارهایی از x که نامعادله را به یک نامساوی 

درست تبدیل می کنند، جواب های نامعادله می نامند.

توان و ریشه یابی

/n na a=1

nm/n m mna a ( a )= =

n n nna ( a ) a= =
n n na b ab=

m n mna a=

n
n

n
a a (b )

bb
= ≠0

am × an = am+n

m m
m n

n n m n
a aa (a )
a a a

-
-

= = ≠
1 0

m n mn(a ) a=
n n

n n n
n

a a(ab) a b , (b )
b b

 = = ≠ 
 

0

a (a )= ≠0 1 0

n
na (a )

a
- = ≠

1 0

مثلثات
 یکی از حاالت تشابه دو مثلث، تساوی زاویه های آن دو مثلث می باشد. 1

ABC داریم:  رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویة  2
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3 نسبت های مثلثاتی یک زاویه تند: 

را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:  ABC زاویه تند  در مثلث قائم الزاویه

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC

AC

BC

AB

AC

AB

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC

AC

BC

AB

AC

AB

 α طول ضلع روبه روي زاویه
α طول ضلع مجاور زاویه

α طول ضلع روبه روي زاویه
وتر

 α طول ضلع مجاور زاویه
وتر

 روابط بین نسبت های مثلثاتی: 4

    tan α =  sin α 
  cos α (ب                       الف) 

sin(π  -  θ) = sinθ cos(π  -  θ) = -cosθ  tan(π  -  θ) = -tanθ 

sin(π  +  θ) = -sinθ cos(π  +  θ) = -cosθ tan(π  +  θ) = tanθ

sin(-  θ) = -sinθ  cos(-  θ) = cosθ  tan(-  θ) = -tanθ

sin(2π  +  θ) = sinθ cos(2π  +  θ) = cosθ tan(2π  +  θ) = tanθ

sin(2π  -  θ) = -sinθ cos(2π  -  θ) = cosθ tan(2π  -  θ) = -tanθ

cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

∞010000

+2 3-2 3( )+
1 6 2
4( )-

1 6 2
4

π
2150

3
1 3
3

1 3
2

1
2

π
6300

11
1 2
2

1 2
2

π
4450

1 3
33

1
2

1 3
2

π
3600

-2 3+2 3( )-
1 6 2
4

( )+
1 6 2
4

π5
12750

0∞01
π
2900

LR (رادیان)
r

=  

L D
r

π
=
180

(درجه) 

(درجه) D R=
180
π  

 π   = 3/14
L

r
R



8

cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

- ) -2 3 )- ) +2 3 )- ( )-
1 6 2
4

( )+
1 6 2
4

π7
121050

- 1 3
3- 3- 1

2

1 3
2

π2
31200

-1-1- 1 2
2

1 2
2

π3
41350

- 3- 1 3
3

- 1 3
2

1
2

π5
61500

( )- +2 3( )- -2 3- ( )+
1 6 2
4

( )-
1 6 2
4

π11
121650

∞0-10π1800

 لگاریتم و خواص آن:
 b  =  ac :به گونه ای باشند که c و b یک عدد حقیقی مثبت مخالف 1 باشد و اعداد حقیقی a اگر

آنگاه c را لگاریتم b در مبنای a می نامند و با logab نشان می دهند. به عبارت دیگر داریم:
logab = c

 فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند، یعنی عبارت logab فقط برای b>0 تعریف می شود.
 براي b, c >0 داریم:                                                           

 log(bc) = logb + logc

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:                                 
log(a+b) ≠ loga + logb 

blog براي b, c >0 داریم:                                                           log b log c
c

= -
  

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:
log(a-b) ≠ loga - logb  

logbx = xlogb براي b >0 و هر عدد حقیقی x داریم:      

 براي a, b >0 و a  ≠1 داریم:               
a

log blog b
log a

=
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 آمار توصیفی:
 نمودار پراکنش دو کمیت، مجموعه اي از نقاط در صفحه مختصات است که طول و عرض هر 

نقطه، داده هاي مربوط به اندازه گیري های متناظر دو کمیت است.
 x و y دو کمیت مرتبط هستند. اگر مقادیر این دو کمیت براي برخي از xها در یک بازه، مشخص 
باشد، پیش بیني مقادیر y به ازاي xهاي مشخص در این بازه به کمک خط برازش را درون یابي و  

پیش بیني مقادیر y به ازاي xهاي مشخص در خارج از این بازه را برون یابي مي نامند.
 پس از مرتب کردن مقادیر داده ها، عددی را که تعداد داده های قبل از آن با تعداد داده های بعد 

از آن برابر است را میانه می نامند.
 نمودار جعبه اي

Q 1 Q 3M بیشترین داده

چارک اول چارک سوم

کمترین داده

میانه

 نمودارها و منحنی ها

y = mx + b

y2 = 4px      )p  >0)

y = ax3      )a  >0)

y = ax2 + bx + c     )a  >0)

x2 = 4py      )p  >0)

y = ax4      )a  >0)

y = ax2 + bx + c     )a  <0)

y = bx       )b >1)

x2 + y2 = a2

y = b-x       )b >1)

x y
= =

a b

2 2

2 2 1
y x

= =
2 2

= =
a b2 2

1

x
by log=

y = a  sin )bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a cos )bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a  tan  x
(a >0)
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 حد تابع

x a x a
lim f (x) A lim g(x) B.

→ →
= = اگر ⇐   

x a x a x a
lim k k lim[k.f (x)] k. lim f (x) k.A.

→ → →
= = و=

 

x a x a x a
lim[f (x) g(x)] lim f (x) lim g(x) A B

→ → →
± = ± = ±

 

x a x a x a
lim[f (x).g(x)] [lim f (x)].[ lim g(x)] A.B

→ → →
= =

 

x a
x a

x a

lim f (x)f (x) Alim B
g(x) lim g(x) B

→

→
→

= = ≠0
 

x a
p(x) lim p(x) p(a).

→
⇒  چند جمله ای باشد=

 

k k k
x a x a
lim[f (x)] [lim f (x)] A .

→ →
= =

 
 پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها

تابع f و یک نقطة a از دامنة آن را درنظر بگیرید. گوییم تابع f در نقطة a پیوسته است، هرگاه 
حد f در a موجود باشد و

x a
lim f (x) f (a)

→
=

در غیر این صورت گوییم تابع f در نقطة a ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنة خود 
پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می نامند.
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 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

فرض کنید تابع f در نقطة a از دامنة خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، f  ′(a) نشان دهندۀ 

 است. a
M

f (a)
 

=  
 

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطة 

( )f a
M

a
θ

tan ( )f a′θ =

مشتق تابع

tan h

f (x h) f (x )
m lim

h→

+ -
= 1 1

0  

h

f (x h) f (x)f (x) lim
h→

+ -′ =
0  

f(x) =k                  f  ′(x) =0.  

f(x) =xn                  f  ′(x) =nxn-1  

f(x) =k.g(x)           f  ′(x) =k.g′)x)  

f(x) =u(x) ± v(x)    f  ′(x) =u′)x) ± v′)x).  

f(x) =u(x).v(x)     f  ′(x)=u(x).v′)x)+v(x).u′)x).  

f(x) =u(x)/v(x)     v(x).u (x) u(x).v (x)f (x) .
[v(x)]

′ ′-′ = 2  

y=f [g(x)]            dy f [g(x)].g (x).
dx

′ ′=  
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اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها

نماد یکانام یکاکمیت

mمترطول

kgکیلوگرمجرم

sثانیهزمان

Kکلویندما

molمولمقدار ماده

Aآمپرجریان الکتریکی

cdکندال (شمع)شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعییکای SIکمیت

m/sm/sتندی و سرعت

m/s2m/s2شتاب

kg.m/s2نیوتون (N)نیرو

kg/ms2پاسکال (Pa)فشار

kgm2/s2ژول (J)انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده

m جسم                                                                       طولm جسم                                                          طول

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان          1021×2/8 

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره               1016×4

یک سال نوری                                                   1015×9

شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید              1011×1/50

فاصله میانگین ماه از زمین                                 108×3/84

فاصله میانگین زمین                                        106×6/40

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین                       107×3/6

 طول زمین فوتبال                                         101×9
 طول بدن نوعی مگس                                   10-3×5
 اندازه ذرات کوچک گرد و خاک                         10-4×1
اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده                10-5×1
اندازه بیشتر میکروب ها                            10-6×0/2-2
قطر اتم هیدروژن                                    10-10×1/06

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)           10-15×1/75

فیزیک
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

عالم قابل مشاهده                                     1052×1
7×1041                                                                   کهکشان راه شیری 
خورشید                                                1030×2
زمین                                                    1024×6
ماه                                                   1022×7/34
کوسه                                                      103×1

انسان                                                    101×7
قورباغه                                                  10-1×1
پشه                                                     10-5×1
1×10-15                                                                                           باکتری 
1/6×10-27                                                                       هیدروژن  اتم 
9/11×10-31                                                                                 الکترون 

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده

بازۀ زمانی                                                    ثانیه

سن عالم                                               1017×5
1/43×1017                                                                             سن زمین 
2×109                                                            انسان  میانگین عمر یک 
یک سال                                            107×3/15
یک روز                                                104×8/6
8×10-1                                         قلب  عادی  ضربان  دو  بین  زمان 

واحدهای اندازه گیری انگلیسی

1 واحدهای اندازه گیری طول

(mm)میلی متر 25/4=(cm) سانتی متر2/54= (in) اینچ 1
(in) اینچ 12= (ft)فوت 1
≅ (in) اینچ 36=(ft) فوت 3= (yd) یارد 1 (cm) سانتی متر 90
(m) متر 1609/344= (in) اینچ 63360=(ft) فوت 5280= (mil) مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  (m) متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15
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ضریب تبدیل )با تقریب کمتر از 0/01(بهبرای تبدیل از
1/61کیلومترمایل
2/54سانتی متراینچ
0/31مترفوت
0/91متریارد 
0/62مایلکیلومتر
0/39اینچسانتی متر

3/28فوتمتر
1/09یاردمتر

 واحدهای اندازه گیری جرم 2

≅ (oz) اونس 1 (oz) اونس 0/035 = (g) گرم 1(g) گرم 28 
 (oz)  اونس 16 = (lb) پوند 1 ≅ 450 (g)1 کیلوگرم (kg) ≅ (oz) اونس 35/27 
≅ (T) تن 1  ≅ (lb) پوند 1(lb) پوند 2200 (kg) کیلوگرم 0/45 

 واحدهای اندازه گیری حجم 3

(ml) میلی لیتر 5 = (tsp) قاشق چایخوری 1
(ml) میلی لیتر 15 = (tbsp) قاشق سوپ خوری 1
(ml) میلی لیتر 240 = (c) فنجان 1

SI پیشوندهای مورد استفاده در دستگاه

نمادپیشوندضریبنمادپیشوندضریب

yیوکتو Y 10-24یوتا 1024 

zِزپتوZ10-21ِزتا1021

aاَتوE10-18اِگزا1018

fفِمتوP 10-15پِتا1015 

pپیکوT10-12تِرا1012

nنانوG10-9گیگا (جیگا)109

µمیکروM10-6ِمگا106

mمیلیk10-3کیلو103

cسانتیh10-2ِهکتو102

dِدسیda10-1ِدکا101
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اهرم ها

مزیت مکانیکی

 = مزیت مکانیکی
بازوی محرک

__________
بازوی مقاوم

 = 
اندازه نیروی مقاوم

_____________
اندازه نیروی محرک

 

1 متر

1 دسی متر

1 سانتی متر

1 میلی متر

پیشوندهای کوچک کننده یکای متر

F2

F1

گشتاور نیروی ساعتگرد  = گشتاور نیروی پاد ساعتگرد
 d2×f2  = d1×f1

d2 d1
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

جریان مقاومت های موازی

ولتاژ مقاومت هاي موازي

   
مقاومت معادل مقاومت های موازی

فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس

اختالف فشار دو نقطه شاره ساکن

فشار یک نقطه شاره ساکن

اصل پاسکال

 
m
vρ چگالی=

چگالی نسبی

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین 

رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین

مقدار گرمای داده شده به یک جسم

تعادل گرمایی

گرمای منتقل شده از طریق رسانش

انبساط خطی

انبساط سطحی

انبساط حجمی
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

wgبازه زمانی w mgm= → نیروی وزن=

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جابجایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

بیشینه نیروی اصطکاک 
ایستایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

نیروی اصطکاک جنبشی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطة مکان زمان 
حرکت یکنواخت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شدت جریان الکتریکی 
متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون اهم

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب لحظه ای 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت رساناهای فلزی در 
دمای ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه سرعت زمان 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

انرژی الکتریکی مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط در 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

توان مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه مستقل از زمان 
در حرکت با شتاب 

ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جریان مقاومت های  متوالی 
(سری)

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه جابه جایی در 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

ولتاژ مقاوت های متوالی 
(سری)

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون دوم نیوتن

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت معادل مقاومت های 
متوالی (سری)
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خطای صفر 
مثبت

خطای صفر 
منفی

بدون خطای 
صفر

19/62ml
19/70ml
19/82ml

خطای سیستماتیک

تکرار زیاد 
اندازه گیری و 

میانگین گیری کردن

استفاده از ابزار با 
قدرت تفکیک باالتر

بهبود روش انجام 
آزمایش

کالیبره کردن وسیله 
اندازه گیری

بهبود روش 
اندازه گیری

1ـ پایین بودن 
قدرت تفکیک وسیله
2ـ کم بودن تعداد 
نمونه ها /  اندازه گیری ها
3ـ نوسانات آماری 
در اندازه گیری های 

یک  شخص

1ـ کالیبره نبودن 
وسایل اندازه گیری

2ـ خطای صفر وسیله 
اندازه گیری

3ـ وسیله اندازه گیری 
نامناسب

4ـ روش اندازه گیری 
ناصحیح

غیر قابل پیش بینیدقت  اندازه گیری

خطاها در
 اندازه گیری

صحت اندازه گیریقابل پیش بینی

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

خطای کاتوره ای

ناشی از هستندتأثیر می گذارد  بر تأثیر می گذارد  برهستند ناشی از
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انواع مقاومت ثابت

مقدار مقاومتدرصد خطا
وم

 س
وار

د ن
ک

وم
ر د

نوا
د 

ک

ول
ر ا

نوا
د 

ک

                (a    b)         ×                10c                 

نحوه خواندن مقاومت رنگی

کدهای رنگی مقاومت

درصد خطاکد رنگرنگ

-0سیاه

1 درصد1قهوه ای

2 درصد2قرمز

3 درصد3نارنجی

4 درصد4زرد

-5سبز

-6آبی

-7بنفش

-8خاکستری

-9سفید

5 درصد-طالیی

10 درصد-نقره ای

ضریب انبساط طولی برخی اجسام

ماده
k
1

 
مادهضریب انبساط طولی

k
1

 
ضریب انبساط طولی

6-10×17مس6-10×1/2الماس

6-10×19برنج6-10×3/2شیشه پیرکس

6-10×23آلومینیوم6-10×12-9شیشه معمولی

6-10×29سرب6-10×13-11فوالد

6-10×51یخ )در 0ᵒC(6-10×14-10بتون
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ضریب انبساط حجمی چند مایع در 
20ᵒ C دمای حدود

ماده
k
1

 
ضریب انبساط طولی

3-10 × 0/18جیوه

3-10 × 0/27آب

3-10 × 0/49گلیسیرین

3-10 × 0/70روغن زیتون

3-10 × 0/76پارافین

3-10 × 1/00بنزین

3-10 × 1/09اتانول

3-10 × 11/0استیک اسید

3-10 × 12/5بنزن

3-10 × 12/7کلروفرم

3-10 × 14/3استون

3-10 × 16/0اتر

3-10 × 24/5آمونیاک

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

گرمای ویژه J/kg. Kماده

مد
جا

صر 
عنا

128سرب
134تنگستن
236نقره
386مس

900آلومینیوم

گر
 دی

ای
ده

جام

380برنج
450نوعی فوالد (آلیاژ آهن با 2% کربن)

490فوالد زنگ نزن
1356چوب
790گرانیت
800بتون
840شیشه
2220یخ

ت
یعا

ما

140جیوه
2430اتانول
3900آب دریا
4187آب

20ᵒC تمام نقاط غیر از یخ در دمای *
چگالی برخی مواد متداول

ρ(kg/m3)مادهρ(kg/m3)ماده

103 × 1/00آب103 × 0/917یخ

103 × 1/26گلیسیرین103 × 2/70آلومینیوم

103 × 0/806اتیل الکل103 × 7/86آهن

103 × 0/879بنزن103 × 8/92مس

103 × 13/6جیوه103 × 10/5نقره

1/29هوا103 × 11/3سرب

1-10 × 1/79هلیم103 × 19/1اورانیوم

1/43اکسیژن103 × 19/3طال

2-10 × 8/99هیدروژن103 × 21/4پالتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه )0ᵒC( سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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شیمی                           
جدول تناوبی عنصرها



22

)Kb( و بازها )Ka( ثابت تفکیک اسیدها
توجه: در شرایط یکسان (دما و غلظت) هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگ تر باشد، آن اسید 

یا باز قوی تر است.

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت تفکیک 
)Ka(

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک 

)Ka(

پرکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

فسفریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

کلرو استیک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدرویدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

سیتریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

هیدروفلوئوریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نیتریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

نیترو اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

تری کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بنزوئیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کرومیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

استیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

یدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کربنیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

اگزالیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروسولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

فسفرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیپوکلرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

دی کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفورو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نام باز
فرمول 
شیمیایی

نام بازثابت تفکیک
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک

 C4H9 NH2بوتیل آمینباز قویKOHپتاسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 3 N(CH3)تری متیل آمینباز قویNaOHسدیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 NH3آمونیاکباز قویBa(OH)2باریم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

C5H5N پیریدینباز قویCa(OH)2کلسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

   2 NH(CH3)دی متیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

   

 C6H5 NH2آنیلین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 C2H5 NH2اتیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

)kb()ka(
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خالصمخلوط

ترکیب  یونی
پیوند یونی بین عناصر 

سازنده

نافلز
در واکنش های 

شیمیایی تمایل به 
گرفتن الکترون دارند 

(تشکیل آنیون)

ترکیب مولکولی
پیوند کوواالنسی بین 
عناصر سازنده مولکول

شبه فلز
در برخی خواص شبیه 
فلزها و در برخی شبیه 

نافلزها هستند.

فلز
در واکنش های 

شیمیایی تمایل به از 
دست دادن الکترون 
دارند (تشکیل کانیون)

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا از یک نوع اتم 
ساخته شده است؟

آیا با روش های فیزیکی 
به اجزای سازنده جدا 

می شود؟

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

ترکیب عنصر

طال                                ژرمانیوم                       گوگرد                              آب                                     نمک طعام

فلزهردو

پیوندفلزی پیوند یونی پیوند کوواالنسی

جامد فلزی جامد یونی جامد مولکولی جامد  کوواالنسی

اتم ها کاتیون و آنیون مولکول ها اتم ها

نافلز

اتم ها

نوع اتم در فرمول شیمیایی

نوع پیوند شیمیایی

نوع جامد

ذّرات تشکیل دهندۀ جامد
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نمونه هانام کلوییدحالت فیزیکینوع کلوییدفاز پخش کنندهفاز پخش شونده

گاز

ــــگاز 

کف صابونکفمایعگاز در مایعمایع

سنگ پا، یونالیتکف جامدجامدگاز در جامدجامد

مایع

آیروسول مایعگاز مایع در گازگاز 
مه، افشانه ها 
(اسپری ها)

شیر، کره، مایونزامولسیونمایعمایع در مایعمایع

ژله، ژل موی سرژلجامدمایع در جامدجامد

جامد

دود، غبارآیروسول جامدگاز جامد در گازگاز 

سولمایعجامد در مایعمایع
رنگ های روغنی، 

چسب مایع

سول جامدجامدجامد در جامدجامد
سرامیک، شیشة 
رنگی، یاقوت، لعل، 

فیروزه

شیمی سبزشیمی سبز

آروماتیک

آتنمتانبنزن و مشتقات آن آتینسیکلوهگزان

آلکان سیکلو آلکانسیر نشده

هیدروکربن زنجیریهیدروکربن  حلقوی

کربن

بازیافت پلی اتیلنحالل های جایگزین

آلکینآلکن
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مخلوط

تشکیل شده از

ویژگی های آن نسبت آنها در محلول
عبارت اند از:

سیر نشده

دما

اثرتیندال

پخش نور

سیر شده

فشار

قسمت در 
میلیون

حرکت      براونی

حرکت دائمی 
ذّرات

فراسیر شده

نوع گاز و حاّلل

پایداری

بار الکتریکی 
همنام ذّرات

فاز پخش کنندهفازپخش شوندهحل شوندهحاّلل

تشکیل شده از

خالص

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا روش های 
فیزیکی به اجزای 
سازنده جدا می شود؟

دسته بندی بر اساس 
اندازه ذره های سازنده

همگن
محلول

 1mm <اندازه ذرات

دسته بندی بر اساس 
مقدار حل شونده در 

حالل

انحالل پذیری گرم 
ماّدۀ حل شونده در 
100 گرم حاّلل

عوامل مؤثر بر 
انحالل پذیری گازها

همگن نا
نسیون سپا سو

 100mm <اندازه ذرات

حد واسط
کلوئید

1mm >100<اندازه ذراتmm

خیربله

انواع غلظت

غلظت مولیدرصد جرمی

افزایش دما کاهش انحالل پذیری گاز
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معادلة 
نمادی

کندمعمولیسریعفرایندگرمادهفرایندگرماگیر

 اکسیژن+ منیزیم  منیزیم اکسید 
2MgO(s)+ O2(g)   2MgO(s)

مطالعۀ فرایندهای شیمیایی

معادلة واکنش با توجه 
به قانون پایستگی جرم

گرماشیمی  با توجه به 
قانون پایستگی انرژی

سرعت واکنش

معادلة 
نوشتاری

عوامل مؤثربرسرعت واکنش
افزایش تعداد برخوردهای مؤثر

کاتالیزگردماغلظت

ذوب یخ (گرماگیر)

سوختن شمع(گرماده)

نیازمند انرژی الکتریکی

غیر خود به خودی

تولید انرژی الکتریکی

خود به خودی

کاهشسلول الکترولیتی

الکترون می گیرد

اکسایشسلول ولتایی

الکترون می دهد

سری الکتروشیمیایی

واکنش های اکسایش  ـ کاهش

e
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ته
اخ

ی
ت

باف
دام

ان
گاه

ست
د

ده
 زن

ود
وج

م

خونی ماهیچه ای            عصبی  

     استخوانی         خونی          غضروف          عصبی      ماهیچه ای

       پوست             مغز  استخوان        کلیه     قلب

      گوارش    انتقال مواد         عصبی          تنفس        اسکلتی

سازمان بندی یاخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
کر

ت 
درا

هی

نشاسته در کلروپالستنشاستهگلوکز

ک
لئی

وک
د ن

سی
ا

کروموزومدی ان اینوکلئوتید

ین
وتئ

پر

پروتئین انقباضیپلی پیتیدآمینواسید

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسید چرب

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته ها

                           زیست شناسی
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تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و کشاورزیمنابع گیاهی

حیات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باکتری هامنابع میکروبی

مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارشمنابع جوی

آنواع آب: سفره های آب زیر زمینی، چشمه ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس هامنابع آبی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه، تپه، دره و دشتمنابع خاکی

فلزات و سنگ های قیمتیمنابع کانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

کوهستان ها

مرتع ها

جنگل ها

بیابان ها

دریاها

رودخانه ها

انواع 
اکوسیستم

خشکی

آبی

خزندگاندوزیستانماهی هاخارتنانبند پایاننرم تنانکرم هااسفنج ها

حشراتهزارپایانعنکبوتیانسخت پوستان

پستاندارانپرندگان کیسه تنان

پهن

دوکفه ای ها

بی مهرگان

جانوران

مهره داران

شانه داران

لوله ای

شکم پایان

حلقوی

سر پایان
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زیست شناسی در مورد انسان

شکل باال گردش خون را در بدن نشان می دهد. شماره3،2 و4 آغاز و پایان گردش ششی
 و 1، 5 و 6 آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.

مراکز قشر مخ

ناحیة حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیة حسی

بخش آهیانه

بخش گیجگاهیبخش پس سری

بخش پیشانی

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن

شبکه مویرگی شش راست
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

بزرگ سیاهرگ فوقانی)زبرین(

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

دهلیز راستدهلیز چپ
سیاهرگ ششی

دریچة سینی سرخرگ آئورت 

دریچة دو لختی 
دریچة سه لختی 

دریچة سینی سرخرگ ششی

آئورت
بطن راستبطن چپ

بزرگ سیاهرگ تحتانی)زیرین(شبکه مویرگی پایین بدن

آئورت
سرخرگ ششی

6
3 4

5
2

1
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تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

دندریت
دستگاه گلژی

میتوکندری
هستک

آکسون

غالف شوان

غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

هسته

ساختمان نرون

بازو

لگن
خاصره

باالتنه

پایین تنه

انگشتان

ساعد

دنده ها
جناغ سینه

انگشتان

 بازوی قوی در ورزش های قدرتی )وزنه برداری(

ساعد بلند در ورزش های پرتابی )بسکتبال(

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

لگن بزرگ و قوی در ورزش های قدرتی

ران قوی در ورزش های رزمی

کشکک محکم در ورزش فوتبال

ساق بلند در ورزش شنا

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان قوی در دو میدانی

مچ دست

ران

کشکک

ساق

مچ پا

خطوط نازک تر
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فصل 2
یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات و ارتباطات
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نقشهکشی
استاندارد سايرکشورها 1

DINآلمانASاسترالیاISIRIايران

ASAآمريکاBSانگلستانUNIايتالیا
FNفرانسهGostروسیهCASچین

CSAکانادا

ضمناً استانداردهای ISO در مورد نقشه کشی )و نیز در موارد ديگر( با يک شماره منتشر می شوند. 
برای نمونه به چند مورد توجه کنید )که پس از انتشار تا زمانی که منسوخه اعالم نشوند اعتبار 

خواهند داشت(. برای نمونه:

ISO -128اصول نقشه کشی

ISO -129اندازه گذاری

ISO -206تولرانس های ابعادی

ISO -1101تولرانس های هندسی

ISO -2768تولرانس های هندسی

a
b

= 2
 
1000000mm2A m= =2

0 1

a =  طول کاغذ
b = عرض کاغذ

a

b
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                  اندازۀ کاغذ هاي نقشه کشي برحسب میلي متر

۴20×297A 31189×8۴1A 0

297×210A ۴8۴1×۵9۴A 1

210×1۴8A ۵۵9۴×۴20A 2

اين جدول، گروه های خط و کاربرد آنها در کاغذهای گوناگون را نشان می دهد.

مناسب برای کاغذ پهنای خط اصلیخط نازک "dخط متوسط 'dخط اصلی dگروه

خیلی بزرگ121/۴1

21/۴10/7A0

310/70/۵A0

۴0/70/۵0/3۵A0 ، A1

۵0/۵0/3۵0/2۵A0 ، A1 ،A3،A۴

60/3۵0/2۵0/18A2 ، A3 ،A۴

70/2۵0/180/13A۴ ، A۵
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                       تعیین مقیاس نقشه
گاهی با تصويربرداری، چاپ يا کپی نقشه، مقیاس آن تغییر می کند. برای تعیین مقیاس نقشه ای 
که دارای اندازه گذاری است بايد يکی از اندازه های طولی )ترجیحاً يکی از اندازه های بزرگ تر( را 
با خط کش اندازه گیری کرد و آن را بر عدد اندازه ای که روی نقشه نوشته شده است تقسیم نمود 
تا مقیاس نقشه به دست آيد. با داشتن مقیاس می توان بقیه طول هايی که اندازه گذاری نشده اند 

را نیز تعیین کرد.
در نقشۀ داده شده، طول قطعه ۴2 میلی متر اندازه گیری شده است. بنابراين مقیاس نقشه 0/7۵ يا 

۴2 است. ارتفاع قطعه نیز که اندازه گذاری نشده است با خط کش 18 میلی متر اندازه گیری شد که 
۵6

 18
0/7۵ = 2۴ در واقع 2۴ میلی متر است. 
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رسم های هندسی
خط مماس بر دایره از نقطه ای خارج از دایره

روش اول: به کمک دو گونیا 
طــوری  را  گونیــا  قائمــه  ضلــع  يــک  ابتــدا   1
ــره  ــر داي ــته و ب ــه A گذش ــه از نقط ــد ک ــرار دهی ق

بــه  صــورت ظاهــری ممــاس باشــد.
2 گونیای دوم را زير گونیای اول قرار دهید.

3 در حالــی کــه گونیــای دوم ثابــت اســت گونیــای 
ــۀ قائمــه آن از  ــد کــه لب اول را طــوری حرکــت دهی
مرکــز دايــره بگــذرد. در ايــن حالــت روی دايــره يــک 

خــط نــازک رســم کنیــد.
ــاس، خــط  ــۀ مم ــا مشــخص شــدن نقط ــال ب 4 ح

ــد. ــم کنی ــاس را رس مم
روش دوم: ترسیمی

1 خطی از نقطه A به مرکز دايره رسم کنید.
2 نقطۀ M وسط OA را پیدا کنید.

3 به مرکز M دايره MA را رسم کنید.
ــره نقطــۀ ممــاس  4 نقطــۀ N محــل تقاطــع دو داي

اســت.

خط مماس دو دایره 
ــرار  ــوری ق ــا را ط ــه گونی ــع قائم ــک ضل ــدا ي 1 ابت
ــاس  ــری مم ــورت ظاه ــره به ص ــر داي ــه ب ــد ک دهی

ــد. باش
2 گونیای دوم را زير گونیای اول قرار دهید.

در حالــی کــه گونیــای دوم ثابــت اســت گونیــای  3
ــۀ قائمــۀ آن از  ــد کــه لب اول را طــوری حرکــت دهی
مرکــز دايــره بگــذرد. در ايــن حالــت روی دايــره يــک 

خــط نــازک رســم کنیــد.
ــرار  ــه را تک ــن مرحل ــز همی ــره دوم نی ــرای داي 4 ب

ــد. کنی
ــط  ــاس، خ ــاط مم ــدن نق ــخص ش ــا مش ــال ب ح 5

ــد. ــم کنی ــاس را رس مم
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 انواع تصویر مجسم

زاویه و مقیاس انواع تصویر مجسم موازی

نمای مرکزی نمای موازی

یک نقطه گریز دو نقطه گریزسه نقطه گریز نمای عمودی

ایزومتریک دیمتریکتریمتریک

پالن ابلیک کاوالیرکابینتکلینو گرافیک نظامی

نمای مایل

جنرال

جنرال

نمای مجسم

1

4

2

76

3

5 9

1 2

6 8

43

75

8
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اصول و قواعد برش براساس استاندارد ISO انواع تصویر مجسم
اصول زير در مورد هاشور در برش بايد رعايت شود:

هاشــور بــا خــط نــازک رســم می شــود. فاصلــۀ هاشــورها بیــن 2 تــا 3 میلی متــر در کاغذهــای 
A۴ و A3 مناســب اســت.

ــور  ــد. هاش ــه نمی کن ــن تکی ــه خط چی ــور ب ــه است.هاش ــوالً ۴۵ درج ــورها معم ــه هاش زاوي
ــود. ــی ش ــازک متک ــط ن ــا خ ــور ي ــط مح ــه خ ــی ب ــد گاه می توان

ــرد )در  ــذاری ک ــوان اندازه گ ــور می ت ــل هاش ــذرد. در داخ ــی نمی گ ــط اصل ــور از روی خ هاش
محــل نوشــتن عــدد انــدازه، بايــد خطــوط هاشــور پــاک شــود(.

ــوان  ــم می ت ــت ک ــا ضخام ــات ب ــد. در قطع ــص باش ــد ناق ــزرگ می توان ــطوح ب ــور در س هاش
ــرد. ــیاه ک ــطح را س ــور س ــای هاش به ج

ــورهای  ــه داد. هاش ــم فاصل ــبت به ه ــی نس ــوان کم ــرش را می ت ــر در ب ــار يکديگ ــات کن قطع
ــرای برخــی مــواد هاشــور مخصــوص وجــود دارد. ــا ب معرفــی شــده عمومــی اســت، ام
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انواع هاشور براساس جنس مواد

فوالد- فلزات سخت ـ چدن

شیشه و سایر اجسام شفاف

چوب در جهت الیاف

چوب در مقطع

شن و ماسه

غیر فلزات به استثنای آنها که در 
جدول هست و همچنین برخی 

فلزات نرم مثل روی و سرب

بتن

بتن مسلح

آجر

مایعات

آجر نسوز ـ آجر ضد اسید

خاک

چوب
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استاندارد نوشته ها در نقشه کشی

 DIN ISO 

A

B

C

D

E

F

 

G

H

J

 

..

DIN ISO128

Z

 DIN ISO 

A

B

C

D

E

F

 

G

H

J

 

..

DIN ISO128

Z

 DIN ISO 

A

B

C

D

E

F

 

G

H

J

 

..

DIN ISO128

Z

نمای اصلی )مانند نمايش کار در نمای رو به رو(
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•  

•  

• 

1302 ISO

Χ
M

به طور

استاندارد نوشته ها در نقشه کشی
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اندازه گذاری در نما

عالئمآنها

نمای رو به رو
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استاندارد هاشور در مصالح ساختمانی و اجزای آن

سرما
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فراوردههایچوبی

تخته چندالیه )چندالیی(
براساس استاندارد NE NID 313: چنداليی از چندين صفحة چوبی نازک )روکش يا اليه( که روی 
هم قرار داده شده و پرس می شوند تشکیل می شود. قرار گیری اليه های چنداليی روی هم،به شکلی 

انجام  می گیرد که جهت الیاف هر اليه نسبت به اليه ديگر عمود باشد.

)DIN EN 635( تقسیم بندی تخته چند الیی براساس استاندارد

طبقه بندی معایب
تقسیم بندی عیب مجاز

IVIIIIIIE

معایب چوب های طبیعی:
گره، سوراخ، ترک، حفره حشرات، قارچ زدگی، لکه های 
رشدی يا پارازيتی، حفره های صمغی، حفره های زنبور، 
سطح  در  رنگ  تغییر  )پوستی(،  پیرامونی  ناقص  رشد 

چوب، رشد برون مرکزی تنه و...
معایب بعد از ساخت:

درزهای باز، روی هم افتادن دو لبه، ُسر خوردن، زبری 
جای  سنباده کاری،  خرابی  شدن،  خارج  فرم  از  سطح، 

گوشه های صفحه معايب  ترمیم کاری، 

و  اندازه،  و  بزرگی  تعداد  به  آن،   تعداد  و  مجاز  عیب 
 DIN EN 635هم کشیدگی و واکشیدگی بر اساس 3ـ
برای چوب های سوزنی برگ بستگی دارد کالس E قاعدتاً 
خارج از اين استاندارد است )آزاد است(. برای چوب های 

 DIN EN 6353ـ پهن برگ 
برای قسمت های جلوی کار  اول  کالس بندی در درجه 

است.  نوشته شده 
توجه: معايب ديده شده در روی چوب ها، زمانی مجاز است 
که مصرف چوب باعث پايین آوردن کیفیت بیش از حد 

کار نشود.

)DIN EN 1084( کالس بندی چسب اوره فرمالدئید برای تخته چندالیه

طبقه بندی 
مقدار گاز متصاعدشده برحسب میلی گرم 

HCHD
m h2

توضیحات

A
B
C

>  8≥  3/5
≤  8

DIN EN 712مقدار گاز براساس 2ـ
آلمان  در   C و   B کالس  آلدهید  فرم  رزين 

است. غیرمجاز 
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انواع تخته چندالیه
 TS صفحه مطّبق با الية میانی پهن با عالمت ،UF تخته چنداليی ساخته شده از روکش با عالمت

و صفحه مطّبق با الية میانی باريک با عالمت STAE در شکل های زير توضیح داده شده است.

تخته چند الیه STAE: با الیاف عمودی به 

ضخامت 7 میلی متر

الیه میانی از 
Fچوب های باریک

Fروکش رو

روکش رو

تخته چندالیه مطبق ST: پهنای چوب میانی 7 تا 

30 میلی متر متغیر است. )تخته بلوکی(

F

F

الیه میانی از 
چوب های پهن

روکش نما

روکش نما

تخته چندالیی ساخته شده از روکش FU: تعداد آن بیشتر فرد بوده و در صفحات 3، 5، 7 و... الیه به شکل عمود برهم 

ساخته می شود.

NID 36786 و NID 16786 استانداردهای

)DIN 68761( صفحات مسطح برای مصارف عمومی

FPY تخته خرده چوب ها از چندين طبقه تشکیل شده است و به صورت موازی در
برای مبلمان، طراحی ضخامت صفحه ديده می شوند.

داخلی، جعبه ابزار، 
ويترين و ... FPO با خرده چوب ظريف و لطیف اليه ها پرس شده و سطح رويی قابل رنگ کاری

می باشد.

)DIN 68763( صفحات مسطح برای ساختمان سازی

V20.   غیرمقاوم در برابر مجاز به مصرف در داخل منازل با رطوبت کم
موارد مصرف عوامل جوی

برای پوشش  دادن 
و ساخت اشیا

V100تقريباً مقاوم در مقاوم در برابر رطوبت زياد هوا
برابر عوامل جوی V100Gدر صورت پوشش دادن محافظ ضدقارچ V100 مانند
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)DIN EN 300( با الیه های تراشه ای طولی و مارپیچ OSB ساخت صفحات تراشه چوب
صفحات با اليه های تراشه ای طويل يا سه طبقه يا اليه روی هم ساخته می شود. طول تراشه ها در 

قسمت های خارجی صفحه، موازی با طول يا عرض صفحه واقع خواهد شد.

)Oriented Strand Board( OSB عالئم ظاهریصفحات

OSB/1نقش دار: سفید، آبیمناسب مصرف در کلیه موارد، معماری داخلی، مبلمان

OSB/2نقش دار: زرد، زرد، آبیمناسب برای پوشش دادن، ديوارها در معماری داخلی

OSB/3نقش دار: زرد، زرد، سبزمناسب برای پوشش دادن سطوح مورد نظر

OSB/4نقش دار: زرد، سبزصفحات با مقاومت باال برای پوشش دادن ديوارها

توجه: مقاومت تخته  خرده چوب با توجه به نوع چسب به کار رفته در ساختمان آنها تعیین می شود.

درجه بندی صفحات مالمینه براساس سایر 
مقاومت در برابر آتش سیگار، مقاوم در برابر خش و سايش خواص

طبق مقررات صادرات مجاز، مطابق DIN EN 14323 قطعی 
شده است. 123A3B4کالس

برش صفحات مالمینه

دندانه های مناسب اره

دندانه مقعر با 

پشت پخ محکم +

دندانه 

مقعر

1. دندانه 2. دندانه

دندانه های متناوبدندانه چوبدندانه پخ دار چوب

زاویه داخلی و خارجی دندانه

U نوک دندانه
EW زاویه داخلی

AM زاویه خارجی
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لوالهای مبل )ادامه(

ضخامت در2۴23222120191817161۵

3/83/12/۵2/01/61/31/00/80/60/۴3/0
فاصله يا درز 2/92/۵2/01/61/31/00/80/60/۴۴/0

1/61/31/00/80/60/۴۵/0

زبانه صفحه مونتاژ

محل سوراخ کاسه لوال روی در

نصب لوالی کابینت

فاصلهفاصلهفاصله

دردردردر

بدنه بدنه
وادار

صفحه مونتاژصفحه مونتاژصفحه مونتاژ

A( نصب لوالی 

کابینت روکار
دو طرفه

C( نصب لوالی کابینت 
درهای رو نشستهتوکار

فاصله

عمق

)DIN 68 857( لوالی فنری کابینت

کف

بدنهکف

در

لوالی پاشنه ای گونیایی                   لوالی پاشنه ای قوس دار                   لوالی پاشنه ای تخت

لوالی روی در تاشو، قابل آویز جای کاسه

کف پایین

درب تاشو

لوالی تاشو
مثال برای نصب

ضخامت لوال 21mmـ19

21mm ضخامت کفی

4mm ضخامت لوال

بازو و کاسه

بدنه
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لوالهای مبل )ادامه(
لوالی نواری )قدی یا پیانو(

ضخامت میله

ضخامت برگه لوال

لوالی ساده )تخت(

لوالی ساده چهارگوش                         لوالی ساده                    لوالی ساده نیم باریک

لوالی محوری )آنوبا(

برای درهای کالفی

Zysa لوالی مخفی )فی سی( يا لوالی
لوالهای مخفی

لوالی مخفی )فی سی( يا لوالی Soss )استوانه ای(
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کشوها و ریل ها

روش های ساخت انواع در کشوانواع ریل کشو

تو نشستهرو نشستهقابلمۀ دو تکه کالسیک ـ روکار
آویز زه هدایت کننده 

یا راهنما مکانیکی

ریل یا قرقره 
زه راهنما روکشویی معمولی

زه تکیه گاه

زه راهنما زیر

ریل پالستیکی ریل قرقره ای بدنه کشو ریل با نصب زیرکشو

ریل زوجی ریل گونیایی سادۀ کشو قفل مرکزی
قفل کننده چند کشو هم زمان
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DIN919برشصفحاتمصنوعیطبق

صفحات یک الیه
فاصله  میلی متر،   0/52 يا   0/53 هاشور  در ضخامت صفحه، ضخامت  عمودی  به صورت  هاشور 

ــ1 ضخامت صفحه.
2 اندازه  به  تقريباً  هاشورها 

)تخته  سه اليی ها  و  صفحه  داخلی  ساختمان  الیاف  جهت  با عالئم:  الیاف  دادن جهت  نشان 
می شود. تعیین  زير  شرح  به  برش ها  داخل  در  استاندارد  عالئم  با  درودگری( 

ــ1 ضخامت صفحه.
2 مقطع يا سر چوب: با ضربدر به طول تقريبی 

جهت الیاف چوب: با فلش به طول تقريبی 51 میلی متر
توجه: صفحاتی که چوب ماسیو در مرکز آنها قرار ندارد از اين عالئم برخوردار نیستند.

صفحات روکش شده دستی یا غیرکارخانه ای
رسم و يا نمايش صفحه مانند صفحات فوق است.

محل روکش کاری )پوشش(: به وسیله خط نازک و کوتاه به ضخامت 0/53 يا 0/52 میلی متر و با 
فاصله تقريبی 1 میلی متر نسبت به لبه صفحه و با عالمت ضربدر نازک در داخلی ضخامت صفحه 

رسم می شود.

لبه چسبان از روکشروکش برای سطح اولیه
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اندازه اسمی ضخامت صفحه: اندازه خام صفحه برش خورده در داخل پرانتز و اندازه کل صفحه با 
خط اندازه و خط رابط نوشته می شود. در اينجا ضخامت واقعی صفحه به اضافه 1 میلی متر روکش 

را اندازه تمام شده می نامند.

انواع روکش چوبی به ویژه پوشش به صفحات: به وسیله عالئم اختصاری و تعیین ضخامت 
روکش در نقشه و برش نشان داده می شود.

با 1 میلی متر در خارج نشان  به ويژه در برش  الیاف روکش  جهت الیاف سطح روکش: جهت 
داده می شود. مقطع يا سر چوب با عالمت ضربدر راه چوب يا جهت الیاف چوب با فلش نشان داده 

می شود.
به عالئم اختصاری يا عالمت لبه چسبان ها توجه کنید.

تزيینی
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DIN919 برش صفحات مصنوعی و سایر مواد براساس استاندارد

نوع پوشش و نوع روکش با عالئم اختصاری در روی ضخامت صفحه در برش نوشته می شود.
ـ   تخته خرده چوب با پوشش دو طرفه تزيینی به ضخامت 91 میلی متر و پوشش لبه چسبان از جنس          

       HPL

تخته خرده چوب به ضخامت 19 میلی متر با پوشش PVC دکوراتیو

توجه: در DIN312 انواع صفحات تخته خرده چوب روکش شده، برای مصارف داخلی و مصارف 
خارجی، در انواع و اندازه مختلف با عالئم اختصاری p1 تا p7 دسته بندی شده اند در نقشه کشی دارای 

عالئم اختصاری قديم FU ،FPO ،FPY و غیره هنوز به حالت خود باقی مانده است. 

روکش کاری سطح پس از لبه چسبان انجام شده است

.
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مثال: قسمت پشتی يک بدنه دوراهه شده و در آن يک صفحه )پشت بند( از جنس صفحه مصنوعی 
فشرده به ضخامت 3/2 میلی متر پوشانیده يا قرار داده می شود. 

مثال: دو طرف صفحه با روکش راش چسبانیده شده يا پرس شده و لبه چسبان از جنس راش به 
ابعاد 19/10 میلی متر پرس می شود. شعاع قوس گوشه های لبه چسبان R=3 میلی متر است که پس 

از گرد شدن بر روی لبه صفحه چسبانیده می شود.

تخته خرده چوب )تولید شده با پرس افقی( )FPY( به ضخامت 19 میلی متر با لبه چسبان دوطرفه 
ضخامت پوشش 0/9 میلی متر. لبه های آن با لبه چسبان PVC کنشکاف و زبانه می شود.
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مثال 1ـ بدنه کشو آماده شده در کارخانه با پوشش کامل PVC به ضخامت 12 میلی متر
مثال 2ـ بدنه کشو آماده شده در کارخانه با پوشش کامل روکش ماُکر به ضخامت 21 میلی متر

قلیف نبشی شکل مصنوعی
نمايش يا رسم در برش: رسم قلیف به رنگ سیاه همراه با هوای پشت آن.

مشخصات: انواع قلیف نبشی به طول و ضخامت های مختلف برحسب میلی متر
رول پالگ با پیچ چوب

از  نبشی  یا  گونیایی  قلیف  زبانه 
مواد مصنوعی

زبانه قیف از مواد مصنوعی

ُکر
 ما

ش
وک

ر
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نمایش یا رسم در برش: رسم محور رول پالگ و پیچ با خط محور و نوشتن عالئم استاندارد.
 DIN برحسب  پیچ  انواع  و  میلی متر  برحسب  مختلف  قطرهای  با  رول پالگ  انواع   مشخصات: 

قطر × طول برحسب میلی متر.

چسبانیدن )اتصال با چسب(
نمایش یا رسم در برش: رسم چهار خط کوتاه با دست آزاد در محل اتصال به صورت عمود بر 

خط اتصال و عالمت گذاری استاندارد آن است.
مشخصات: نوع چسب بايد مشخص باشد يا داده شود. طول قطعات که بايد به يکديگر چسبانیده 

شوند مشخص و يا داده شود.

دوبل بنایی

پیچ چوب

چسب

چسب پلی وینیل استات
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اصولترسیم

نماى روبهر   و

نماى روبهر   و
نماى روبهر   و

روبهر   و

روبهر   و

روبهر   و

نماى روبهر   و

و به رو
نمای ر

6

6

2

2

3

1

3
45

128 30

  روش ترسیم نما ها و برش

رسم تصاویراز یک جسم
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عالئم
نماى روبهر   و

روبهر   و

روبهر   وروبهر   و
ــا آنه

روبهر   و

روبهر   و

رؤيت

اصول ترسیم

30
1

128

نمای رو به رو

برش عمودی
برش عمودی
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اصول ترسیم

5446-3
1

1 1 1

3030

1 1 7

1

2

1

2
1 1

9 10

1 3

427

2

3

2

3
1 145

1 1 130

04530

ــا آنه

1
2

1
2

2
3

2
3

5

5

9
1

1
1 1 1

0

1

7 42

45

45

45

30

30

30

90

3
10

2

30

30

1 17

30

1

2 1

رو به رو

رو به روی
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اصول ترسیم

1

2

17

عالئم
عالئم

عالئــم

عالئم

اينجا

كنند. ة

ء

45

19

22

21

6

1919

19

19

19

312

19

45

فراوده های چوبی، مواد خام و روکش ها
در اینجا فراورده های چوبی، مانند صفحات تخته خرده چوب، MDF ، چندالیی، روکش و غیره نمایش داده شده است. در این ترسیمات، 
1  ضخامت 

2 عالئم اختصاری، جنس صفحه و ضخامت آن، روی سطح مقطع ترسیم شده نوشته می شود فاصله بین هاشورها تقریباً 
صفحه در نظر گرفته می شود. عالئم اختصاری و عدد نوشته شدة رو به روی آن، به ترتیب جنس و ضخامت صفحه را تعیین می کنند.
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استاندارد مواد اولیه و اتصاالت

عالئم
عالئم

عالئم

عالئم
آنهــا

ء

عالئم
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اتصاالت مبلمان
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اتصاالت مبلمان
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اتصاالت مبلمان
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ميلى مترى در

اتصاالت مبلمان



64

اتصاالت مبلمان
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اتصاالت مبلمان
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اتصاالت مبلمان
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اتصاالت مبلمان



68

                          درهای افقی
درهایی هستند که به شکل افقی در داخل یا روی قفسه ها لوال می شوند. درهای افقی تاکنون به 

سه شکل ایستاده، آویز و نشسته به بدنه قفسه ها لوال شده اند. 
درهای افقی ایستاده 

درهای افقی ایستاده از سمت پایین به کف بدنه لوال شده و جهت باز شدن آنها از سمت باال به 
سمت پایین می باشد درهای ایستاده به دو شکل هم سطح و یا پله دار در داخل و یا روی قفسه ها 
لوال می شوند استفاده از درهای افقی ایستاده فقط تا افق دید مجاز است و لوال کردن آنها در 

ارتفاع های زیاد غیراستاندارد است.

شکل 1ـ در افقی، سمت چپ جاسازی در داخل، سمت راست جاسازی در روی قفسه

ترمز در

کلید در
لوالی مخصوص

بازوی بازشو

لوالی پاشنه ای قفل ها سازی شده

درهای افقی را می توان به صورت لب به لب )ساده( و یا دو راهه شده در داخل و یا روی بدنه قفسه ها 
لوال نموده البته امروزه به ندرت از دو راهه کردن درها استفاده می شود. زیرا که با استفاده از دو راهه 
کف در، با کف بدنه قفسه فاصله پیدا نموده و در یک سطح قرار نمی گیرد برای رسیدن به این هدف 
که کف در، با کف قفسه در یک راستا )هم سطح( قرار گیرد. لوال کردن درهای دو راهه شده و لوال 

کردن درهای ساده با لوالهای مخصوص انجام شود )شکل 1(.

ترمز در

نقطه گردش

قفل فشاری

 لوالی مخصوص

سوراخ قطر 30 میلی متر

فضای گردش )فاصله(

لوالی پاشنه ای

نصب در بدنه

زبانه قفل

قفل فشاری       

شکل 2ـ در افقی، نصب در داخل قفسه و نصب در روی قفسه

لوالی پاشنه ای فرم دار

نصب در روی در
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شکل 3ـ نگاه دارنده در افقی

طول نصب
ارتفاع نصب

محفظه 
ترمز

طول بازو
فاصله باز شدن
زوایه بازو
تنظیم کننده 
نیروی ترمز

شکل 4ـ اندازه فاصله های نصب لوال در استفاده به عنوان میز تحریر

درهای افقی بزرگ و سنگین وزن به وسیله 1 تا 2 بازوی فلزی جمع شو، در حالت تعادل، به شکل 
افقی نگهداری می شوند. بازوهای فلزی در قسمت های جانبی، روی در و داخل بدنه قفسه نصب 

می شوند )شکل 3(.
درهای آویز

در  می توان  را  درها  این گونه  می شوند.  لوال  قفسه ها  بدنه  فوقانی  قسمت های  در  آویز  درهای 
خالت های ساده و یا دوراهه دار لوال نمود. برای درهای ساده از لوالی میله ای یا قدی می توان 

.)5 )شکل  نمود  استفاده 

شکل 5  ـ در افقی آویز

لوالی میله ای )قدی(

بازوی نگه دارنده و تنظیم در ارتفاع

 قفل مغناطیسی

؟ لوالی نصب شده زیسا، شش
 نقطه چرخش

بازو

لوالی پاشنه ای
نوارچسب
آیینه

شکل 6  ـ در افقی نشسته

لوالی گازور

شکل 7ـ درهای آویز در حالت قرارگیری در باالی قفسه

بازوی 
الکتروموتوری
دکمه بستن

دکمه بستن

ت 
عی
وق
م

اال
ر ب
، د
در

سه
 قف
اع
رتف

ا

سه
 قف
اع
رتف

 ا
اال
ر ب
ت د

عی
وق
م
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درهای کرکره ای
زمانی از درهای کرکره ای استفاده می شود که مجاز 
باشند، در، قفسه ها را مدت طوالنی تری باز نگاه دارند. 
و نیازی به نصب درهای معمولی نظیر درهای گردان، 
افقی و... روی قفسه نباشد. درهای کرکره ای به شکل 

عمودی و افقی ساخته می شوند )شکل 8(.
درهای کرکره ای عمودی: این گونه درها براساس روش 
یا به طرف پایین  باال و  انجام شده به طرف  طراحی 
برحسب  در،  کرکره  مجموعه  می شوند.  بسته  و  باز 
فوقانی  یا قسمت های  و  نوع طراحی در پشت قفسه 

و تحتانی قفسه جمع می شود )شکل 9(.

شکل 8ـ درهای کرکره ای عمودی و افقی
به  نازک  و  باریک  زهواره ای  از  آن  جنس  کرکره ها: 
ویژه از چوب های مواد مصنوعی یا پروفیل ها تشکیل 
می شود. زهواره های چوبی ممکن است از جنس توپر 
)ماسیو( و یا از جنس روکش های فشرده )چند الیی( 

شود. انتخاب 

شکل 9ـ درهای کرکره ای عمودی

برش عمودی

قفل تنظیم کننده و 
نگاه دارنده       

برش افقی

نوعی 
پارچه

 پوشش قابل باز و 
بسته کردن

شکل 10ـ درهای کرکره ای افقی

ره
گی
ست
د

قی
 اف
ش
بر

دی
مو
ش ع

بر

یا 
ل 
ری

ی 
وی
ش
ک

کی
ستی

پال

قفسه های هوایی آشپزخانه ها با درهای آویز تاشو و یا آویز غیر تاشو لوال می شوند.



71

کشوها
قرار  برای  راحت  وسیله ای  کشوها، 
می باشد  وسایل  برداشتن  و  دادن 
جلوی  )نمای  دید  شکل  به  کشوها 
مبل( و به شکل ندید )پشت درهای 
می شوند. نوشتار  و  طراحی  میل(، 

شکل 11ـ رل کردن کرکره پالستیکی توسط قرقره

 رول شدنقرقره هدایت

 قرقره رل و نگاه دارنده

دستگیره میانی

ریل فنردار

دستگیره

شکل 12ـ اجزا یک کشو

بدنه بدنه کف جلو جعبه

صفحه دوم

اع
رتف

 ا

پهنا
ض یا 

  عر

طول )عمق(

عقب جعبه
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 شکل 13ـ انواع قرارگیری و ساخت کشو

شو
ی ک

لو
 ج
حه

صف
ع 
تفا
ار

دوبل 6

صفحه HPL تراورس

لی
مو
مع
رز 

د
راهه داخل  دو 

تراورس
کشکاف 
در داخل 
سنگین

هواهوا

جلو نشستگیعقب نشستگیدو صفحه ای )دوبل(رونشستگی

شکل 14ـ انواع اتصاالت برای صفحه جلوی کشو

بدنه کشو
جلوی کشو

اتصال سنگین مخفی قلیف شده دوبل شده

دوبل بدنه کشو
جلوی کشو

صفحه دوم

فارسی شده

اتصال 
گونیایی

سنگین شده

یل
ه م

دن
ب

یل
ه م

دن
ب

یل
ه م

دن
ب

ریل هدایت

قید یا بدنه فلزی
پروفیل کف

نوعی قید 
فلزی

یراق محکم کننده صفحه جلو به بدنه ها

فرم های مختلف قید یا صفحه فلزی برای ساخت کشو

شکل 15ـ ساخت کشو با بدنه های فلزی

صفحه پشت کشو و صفحه کف کشو از جنس 
صفحه MFBP2 به ضخامت 16 میلی متر

قید یا بدنه فوالدی
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HPL هادی

زهوار آب بندیزهوار آب بندی

هادی جانبی

هادی زیری

کالف
نمایش هادی های کشو

شکل 16ـ نوعی هادی کشو شکل 17ـ کشوهای آویز

کشو روی بدنه آویزان است کشو در زیر سقف آویزان است

زهوار هادی

زهوار هادی

هادی مصنوعی

اع
رتف

ا

کف از چوب ماسیو

کشو،  عقب  صفحه 
کشو          بدنه  مانند 

اع
رتف

ا

اع
رتف

ا

اتصال با پیچ
اتصال با میخ
اتصال با منگنه

شکل 18ـ روش ساخت عقب کشو در حالت های مختلف

اتصال با پیچ         

اتصال صفحات باریک عقب کشو به کف کشو

بدنه کشو بدنه کشو

لبه کف کشو دو راهه شدهلبه کشو کنشکاف خورده

کف کشو با اتصال ساده کنشکاف کف به بدنه دو راهه شده

شکل 19ـ ساخت کف کشو در حالت های مختلف

شکل 20ـ توجه به نکات مهم اندازه بدن انسان

طرح نشستن در بار

طراحی در حالت های ایستادنطراحی در کارهای روزانهطراحی در میز کامپیوتر

 ارتفاع دید

اع
رتف

 ا

باالترین دسترسینور کافی دید

طرح نشستن راحتیطرح نشستن هم صحبتی و گفت وگو کردنطرح نشستن در ناهارخوری

فضا و 
محدوده 
مبل قابل جابه جا کردن در مکانبرای پاها

فضا و 
محدوده 
پاها

سی
تر
دس

زه 
دا
ان

اندازه 
میز بار

حداکثرمبل قابل جابه جا کردن در مکان

زهوار 
آب بندی

<1/5 m2
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شکل 21ـ اندازه مورد نیاز در مبلمان ها

اع
رتف

ا

 نشستن
عمق

ع 
تفا
ار

تن
س
ش
ن

طول
مبل راحتیپهنا

تخت خوابمیز تحریر

مبل
پهناپهنا

طول

عمقعمق

طولطول پهناپهنا ارتفاعارتفاع

ارتفاعارتفاع

اع
رتف

ا

اع
رتف

ا

عمق
پهنا

هناپهنا
پ

اع
رتف

ا
ین

پای

طول ع 
تفا
ار

ب
خوا

اع
رتف

ا

اال
ب

شکل 22ـ اندازه حمل و نقل و امکانات مونتاژ

تر
و

اق
ع ات

تفا
 ار

وتر قفسه باید کوتاه تر از ارتفاع اتاق باشد

شکل 24ـ اندازه میز کار

فضای حرکت دادنارتفاع قرارگیری پا

شکل 23  ـ اندازه فضا 
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شکل 25ـ فضای مجاز برای میز ناهارخوری چهارگوش و گرد و مستطیل

فضای کافی برای 
المپ آویز جابه جایی صندلی

 ناهارخوری در نمای روبه رو

ناهارخوری در نمای از باال

سه
 قف
 یا
وار

دی

سه
 قف
 یا
وار

دی
پهنای میز

یز
ل م

طو

فضای جابه جایی

ید
د

اع
رتف

ا

قفسه باالیی 
)بلند(

هود

ارتفاع دید

شکل 26ـ فضای مناسب آشپزخانه

گاز
ع 
تفا
ار

سه
 قف
اع
رتف

ا

شعاع کار وسایل پخت

سه
 قف
اع
رتف

ن ا
ری
گ ت

زر
ب

پاگردان

حداقل

قفسه باالیی
 قفسه بلند                           

باالترین طبقه

ارتفاع دید 

ارتفاع میز کار

دسترسی مناسب

قل
دا
ح

قل
دا
ح

سه
 قف
اع
رتف

ن ا
ری
شت

بی
         
ت
دس

له 
اص
ف

گ
سن
پا 

حداقل
پاگردان         

سینک

هود باالیی  قفسه   
                           ) بلند (

ارتفاع دید 

میز پخت
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شکل 27ـ ساخت مبل براساس استفاده از آن 

شکل 28ـ تعیین جای دستگیره روی مبل های مختلف

ارتفاع دستگیره

دستگیره یکطرفه

دو دستگیره ای

تعیین محل دستگیره در کشوها

دستگیره آویز در مرکز 
کشو نصب می شود 

جای دستگیره

جای دستگیره یا 
قفل روی قاب

خط کشی جای دستگیره در مبل های مختلف

شکل 29ـ اجزا و انواع پروفیل

مستقیمصفحه ای تختپخ دارتخت و پخ دار

 گرد و تخت 
1
4

دایره ایلبه گردنیم گردنیم گرد و تخت

 گرد  نیم گرد و پخ دارگلوییقرنیز 
1
5

بیضی

شکل 30ـ نسبت یا اندازة طالیی و امکان استفاده از آن

نسبت کوچکنسبت بزرگ
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آماده سازیـ  چک کردن نقشه کار

فراهم کردن امکانات کاریردیف

آماده سازی1

مطالعه روی کار 

قرار دادن نقشه ها

خواندن نقشه ها و کنترل اندازه ها

تنظیم فهرست مواد اولیه چوب توپر 
)صفحات، مواد کمکی، یراق ها و غیره(

تنظیم مراحل کاری

آماده سازی ابزارها

روشن شدن وضعیت برق

انتخاب چوب ـ

شناسایی اجزا

رسم های کارگاهی

کنترل رسم های کارگاهی

ساخت اجزا )خام یا تمام شده(2

برشکاری با دست یا ماشین

رنده کاری

مغارکاری

فرزکاری

سوراخ کاری

برنامه ریزی CNC و کارکردن با آن

سنباده کاری

فراهم کردن امکانات کاریردیف

برش شیشه

فلزکاری

کار کردن روی صفحات و پوشش 3
دادن

لبه چسبان ها

انتخاب روکش

درز کردن روکش ها

پرس کردن روکش ها

سنباده زدن

سنباده زدن گوشه ها

چسبانیدن صفحات مصنوعی

سنباده کردن گوشه ها

اتصاالت چوبی4

انتخاب اتصال

انتخاب نوع اتصال

امتحان دقت درزها در اتصاالت

سنباده زن

گرد کردن و گرفتن تیزی گوشه ها

پرداخت کاری )داخل سطوح و 
گوشه های تیز(
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Nrفراهم کردن امکانات

آزمایش سایر قسمت های مونتاژی و 
صحت انجام کار

کنترل پوشش های شیشه ای

بررسی کار

کنترل جنس8

کنترل دقت کاری

کنترل دقت زاویه کاری

کنترل دقت در سرهم کردن 

کنترل دقت جاسازی یراق ها

کنترل کیفیت سطح

کنترل تمیزی کار

کنترل کلی

زمان مصرفی / مقایسه زمان

پایان کاری9

پوشاندن قطعات 

جمع کردن وسایل و ابزار

جدا کردن مواد از هم و انبار کردن

تمیز کردن محل کار

تمیز کردن ماشین ها و روغن کاری 

تمیز کردن کار ساخته شده

نوشتن مراحل کار

Nrفراهم کردن امکانات

سرهم کردن5

انتخاب ـ آماده سازی

وسایل چسبانیدن و مونتاژ کردن

پوشش دادن با چسب

آماده سازی گیره و پیچ دستی

انتخاب نوع بستن اجزای قاب ها

دقت در چسباندن

روش های بستن

کنترل حین بستن

سنباده کاری بعد از سرهم کردن 
یا مونتاژ

سنباده کاری سطوح خارجی گوشه ها

کار کردن روی سطح کار6

آماده سازی 

آماده سازی مواد اولیه

مراحل سطوح

مرتب کردن قطعات

تمیزکاری ابزار و وسایل

ساخت و مونتاژ کار7

تمیز کردن ابزارهای دستی و ماشینی

آزمایش ابزارها

آزمایش سرهم کردن قسمت های 
متحرک و صحت انجام کار

توجه: مراحل فوق بستگی به زمان ساخت قطعه دارد.
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آماده سازی      ـ چک کردن لیست های ماشین و ابزارها

لیست ماشین های مورد نیاز چک لیست 
ماشین های چوب

چک لیست ماشین های دستی و متعلقات آن 
)انتخاب محل مونتاژ(

ماشین اره گرددستی1ماشین پانل بر1

ماشین اره چکشی )عمود بر(2ماشین اره مجموعه ای میزی2

ماشین اور فرز دستی3ماشین اره پاندولی3

ماشین رنده دستی4ماشین اره نواری4

ماشین مته دستی یا دریل دستی5ماشین چندکاره5

ماشین مته عمودی زنی6ماشین کف رند6

ماشین پیچ گوشتی شارژی7ماشین گندگی7

ماشین فرز دستی8ماشین فرز میزی8

ماشین سنباده دستی9ماشین لبه چسبان9

ماشین سنباده لرزشی10ماشین مته ستونی10

ماشین سنباده سه گوش11ماشین مته کم کنی11

ماشین سنباده بشقابی12ماشین سنباده نواری12

دستگاه مکنده برای ماشین ها 13ماشین سنباده دیسکی13

ماشین سنباده عمودی 14ماشین سنباده با نوار پهن14

ماشین سنباده سه گوش15دستگاه پرس روکش15

وسایل پیچ گوشتی16ماشین CNC ـ مته و فرز16

پیستوله گرم کردن17ماشین CNC ـ مرکزی17

فرز زنجیری18وسایل کمکی ماشین ها18

سیستم تنظیم نیوماتیکی19پرس نیوماتیک )گیره(19

سیستم تنظیم هیدرولیک20پرس هیدرولیکی )گیره(20
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فهرست چک کردن ابزارها

کولیس1

گونیای 90 درجه2

فارسی بر3

خط کش 2 متری4

خط کش فوالدی 30 سانتی5

گونیای بازشو6

گونیای فارسی7

مداد8

سوزن خط کش9

خط کش10

سنبه نشان11

پرگار12

مغار 4 تا 24 میلی متری13

اسکنه 6 تا 12 میلی متری14

مغار گلویی15

مغار منبت کاری16

رنده بلند17

رنده پرداخت18

رنده دو تیغ19

رنده بغل دوراهه20

فهرست چک کردن ابزارها

رنده دوراهه21

رنده لبه گیر22

رنده قوس رند23

رنده گرات24

اره گرات25

اره زبانه بری )پشت دار(26

اره ظریف بر27

اره فارسی بر28

اره روکش بری29

تیغة برش و درز کردن روکش )کاتر(30

سوهان گرد31

سوهان نیم گرد32

سوهان تخت33

سوهان سه پهلو34

برس دستی مخصوص هان )برس سوهان( 35

چوبسای نیم گرد36

چوبسای گرد37

یخ زن سر دوبل38

چکش 230 گرمی39

چکش چهارگوش40

آماده کردن فهرست ابزارها و سایر تجهیزات )انتخاب محل مونتاژ(
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فهرست چک کردن ابزارها

گاز انبر ساده41

گاز انبر گازگیر42

گاز انبر قابل تنظیم43

قیچی44

پیچ گوشتی)سری کامل(45

پیچ گوشتی تخت46

بیت بکس47

کاغذ سنباده / تخته سنباده48

سنگ نفت49

لیسه50

فهرست چک کردن ابزارها

ظرف چسب / چسب پاش51

چسب52

بتونه چوب53

پیچ دستی54

پیچ دستی درودگری55

پیچ دستی خم56

تنگ57

پیچ دستی گوشه و فارسی چسبان58

مکنده دستی59

دستگاه مکنده60

محصوالت و سفارش مشتری

مقدمه
برای ساخت مبل هایی که کاربرد عمومی دارد در  Bـ مجموعه تمرین های مختلف  در قسمت 
135 نوع محصول مختلف آورده شده است. در ساخت هر کدام از این محصوالت نکته هایی برای 
آموزش عمومی وجود دارد. به ویژه در بخش 11 تمرینات فراگیری خوبی دارند و باعث افزایش 

معلومات فنی بیشتری می شود.
کارآموزان  و  می شود  شروع  پیچیده  نسبتاً  به  ساده  از  مختلف  به شکل های  تمرینات  مجموعه 
می توانند برحسب توانایی هایی که دارند به شکل های تک نفره یا چند نفره روش های ساخت انواع 
مبل ها را یاد بگیرند. همچنین این تمرینات کمک بزرگی به نقشه کشی و نقشه خوانی کارآموزان 
می کند و در پایان ساخت مبل ها که به کمک نقشه های ارائه شده انجام گرفته است از مقاومت 
باالیی برخوردار می شوند. یکی دیگر از ویژگی های این تمرینات کسب اطالعات و توانایی فراگیران 
نسبت به شناخت انواع مبل ها و نوع طراحی و تنوع در آنها می باشد. همچنین در هنگام ساخت 
این تمرینات، کارآموز با نحوه ساخت مبل ها، اتصاالت، مواد اولیه و سایر وسایل مورد نیاز برای 
مونتاژ کردن مبل ها و به خصوص زمان ساخت مبل و ارزش وقت که در پایان کار روی قیمت تمام 

شده مبل اثر دارد آشنا و آگاه می شود.
ساختمان های شیشه ای داخلی، پنجره های داخلی و سایر نکات مربوط به معماری داخلی در این 

تمرینات درس خوبی برای کارآموزان براساس اندازه استاندارد ارائه می دهد.
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 ....................................................... مقدمه و محتوا
محصوالت ساده چوبی.............................. 
 ......................................... محصوالت ساده چوبی
وسایل مورد نیاز و بازی....................................... 
چوب های بریده شده راش.................................. 
پایه های تخت کاجی............................................ 
تخت های کلید....................................................... 
مهره یا فرم شطرنجی........................................... 
شمعک ها................................................................. 
 ..................................................... جای نوشت افزار
جاکتابی................................................................... 
 .............................................................. جعبه بازی
مجموعه محصوالت چوبی و مواد چوبی... 
وسایل مورد نیاز با ساختمان تخته ای.............. 
پایه کمکی از چوب کاج / راش.......................... 
آویزها از کاج.......................................................... 
چهار پایه از سوزنی برگ..................................... 
گهواره بچه.............................................................. 
 ......................................................... صندلی از افرا
 ............... وسایل مورد نیاز با ساختمان مختلف
جعبه چندمنظوره با.............................................. 
چوب توپر جعبه بازی با صفحات پرس شده... 
سیلوی U شکل..................................................... 
جعبه نامه از کاج................................................... 
چمدان از گیالس.................................................. 
 .............................................................. جای پوشه
صندلی بچه از کاج................................................ 
 ................................................................ واگن سرو
محصوالت با مواد مختلف......................... 
محصوالت با پالستیک......................................... 

میز تحریر .............................................................. 
 ...................................................... جعبه جای نان
 ................................................................CD جای
 ................................................................CD جای
 ............................................................... تابلو تخته
قفسه طبقه ای........................................................ 
محصوالت با شیشه............................................... 
کنسول تلفن.......................................................... 
 ............................................................. مبل شیشه
جعبه بازی.............................................................. 
 .................................................... محصوالت با فلز
میز ساعت............................................................... 
 ............................................................... میز آیینه 
 ............................ مبل های مختلف ـ میز تحریر
میز تحریر از زبان گنجشک................................ 
 ................................................ میز تحریر از گردو
 ............................................ میز تحریر از گیالس
مبل های مختلف ـ میز منشی............................ 
میز منشی از گردو................................................ 
میز منشی از غان.................................................. 
 ..................................................... انواع مبل و میز
میز ناهارخوری از زبان گنجشک....................... 
میز جمع شو از بلوط............................................. 
میز جواهرات از گیالس....................................... 
انواع مبل و قفسه.................................................. 
 .............................................. قفسه کوچک از افرا
 ............................................................. قفسه کوتاه
قفسه بلند............................................................... 
مبل های خاص.......................................... 
مبل منزل............................................................... 

محصوالت  مختلف چوبی
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 ......................................................... قفسه دیواری
 ..................... قفسه دیواری با استفاده از صفحه
قفسه منزل............................................................. 
قفسه منزل............................................................. 
قفسه منزل............................................................. 
 ............................................................... آشپزخانه 
 ................................................... آشپزخانه U فرم
 .................................................. آشپزخانه L فرم 
مبله کردن آشپزخانه با روش L فرم................ 
قفسه اتاق خواب .................................................. 
قفسه لباس............................................................. 
 ...................................................... قفسه جالباسی
 ...................................................... قفسه جالباسی

قفسه های جاسازی
 .................. قفسه تودیواری به فرم های مختلف
با چهارچوب........................................................... 
با بلوط..................................................................... 
قفسه بندی.............................................................. 
قفسه با آیینه بندی............................................... 
با چهارچرخ............................................................ 
آویز ......................................................................... 
 .................................................................... ایستاده
دیواری..................................................................... 
 .............Nische قفسه دیواری از جنس چوب
 ........................................................... چهارچوب ها
 ................................. قاب های تقسیم بندی شده
پارتیشن بندی........................................... 
پوشش دیوار........................................................... 
پوشش عمودی...................................................... 
پوشش افقی........................................................... 

پوشش دیاگونال.................................................... 
پوشش دیوار با قاب و تنکه................................. 
پوشش با صفحات................................................. 
پوشش با صفحات................................................. 
پوشش سقف.......................................................... 
 ............................................................... سقف آویز
 ........................................... سقف آویز آکوستیک
پوشش یا صفحات روکش شده.......................... 
پوشش سقف برای اتاق نشیمن......................... 
پوشش سقف، برای نشیمن و ناهارخوری........ 
پوشش کف............................................................. 
پوشش یک منزل.................................................. 
 ............................ پوشش یک ساختمان قدیمی
 .............................................................. تابلو تخته 
مبل کوچک............................................................ 
ساخت مبل با تخته چوبی.................................. 
مبل سالن از گیالس............................................ 
 .............................................. مبل سالن از صنوبر
 .................................... ساخت مبل با چهارچوب
قفسه از بلوط......................................................... 
 ....................................................... قفسه از گالبی
ساخت مبل پایه دار............................................... 
 .................................................... کنسول 3 گوش
 .................................................. کنسول نیم دایره
میز تحریر از راش................................................. 
قفسه منزل از راش............................................... 
قفسه منزل از سرو................................................ 
قفسه پایه دار از زبان گنجشک........................... 
ساخت مبل با صفحات ....................................... 
 ............................................................... قفسه آویز
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 .................................. قفسه پایه دار با میز تحریر
 ................................................... میز تلفن از ونگه
قفسه سالن............................................................. 
قفسه کلکسیون..................................................... 
ساخت مبل با مواد متخلف................................. 
 ................................................ نوعی قفسه از کاج
قفسه از بلوط......................................................... 
 ............................................................... مبل تکی 
 ........................................... مبل با در افقی بازشو
 ............................................. قفسه آویز )دیواری(
 ............................................................... میز تحریر
درهای کشویی....................................................... 
 ................................................ قفسه سالن از کاج
 ................................... قفسه دیواری از پالیساندر
ساخت مبل با کشو............................................... 
ساخت کلکسیون از زبان گنجشک................... 
قفسه از گیالس..................................................... 
کمد از بلوط........................................................... 
 ........................................................... کمد از تیک
قفسه جای لوازم از گیالس................................. 
مبل تزئینی ـ قفسه.............................................. 
قفسه کوچک تزئینی از گردو............................. 
 .......................................... مبل با صفحه برآمده 
کناره بری نهایی..................................................... 
ساخت انواع ویترین.............................................. 
 ..................................... ویترین از زبان گنجشک
 ............................................. ویترین از چوب ایبه
پارتیشن یا دیوار جداکننده سبک..................... 
 ................................ جداسازی یک کالس درس

 ....................................... جداسازی یک دفتر کار
انواع معماری داخلی............................................. 
 ................................................................ در اتاق ها
قاب از کاج.............................................................. 
 ............................................... قاب بلوکی از گردو
 ............................................. در قیددار از گیالس
در با شیت خور باال................................................ 
 ......................... در با مخلوطی از شیشه و بلوط
درهای دو لنگه ای................................................. 
پله های ................................................................... 
پله یک طرفه از بلوط........................................... 
 ................. پله یک طرفه مارپیچ از جنس راش
 ................................................ انواع معماری درها
درمنازل................................................................... 
در دوبله از مرانتی................................................. 
در دوبله از گردو.................................................... 
 ............................................ در شیشه دار از الکی
 .................................................... در ماسیو از کاج
در خانه از بلوط..................................................... 
در با شیشه یک طرفه........................................... 
پنجره و درهای بالکن.......................................... 
یک لنگه ای از گردو.............................................. 
 ................................................... IV63 دولنگه ای
پنجره دو لنگه ای.................................................. 
سه لنگه ای............................................................. 
 ................... IV68 پنجره سه لنگه ای از جنس
یک لنگه ثابت........................................................ 
 ................... IV68 پنجره سه لنگه ای از جنس
 ........................................... سه لنگه ای کنگره دار
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 .............................................. 4 لنگه ای کنگره دار
دو لنگه ای کنگره دار............................................. 
در و پنجره دو کاره............................................... 
 ........................................... سه لنگه ای کنگره دار
پنجره های مختلف................................................ 
معماری داخلی مختلف........................................ 
ساخت ایستگاه ..................................................... 
در 2 لنگه پوششی................................................ 
در داخلی با پوشش دستی.................................. 

 ....................................................... درهای مادنون
درهای بادبزنی چوبی و شیشه ای...................... 
در کشویی دیوارپوش........................................... 
در با تنکه شیشه ای.............................................. 
در تمام پوشش...................................................... 
در پاندولی شیشه ای برای ورودی..................... 
قفسه دیورای با پوشش سقف............................ 
 ............................. قفسه دیواری با پوشش دیوار
قفسه سازی با پوشش دیوار................................. 
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حوزه تخصصیترجمهلغت

محصوالتArmchairصندلی دسته دار

قطعات محصوالتBack panelپشت بند

مواد اصلی و کمکیBandنوار

محصوالتBedتخت خواب

محصوالتBedroom Furnitureمبلمان اتاق خواب

محصوالتBedside (Night) Tableپاتختی

مواد اصلی و کمکیBoard, Panelورق )صفحه(

محصوالتBookcaseجاکتابی

قطعات محصوالتBottomکف

محصوالتChairصندلی

محصوالتChest of drawers, Dresserدراور

محصوالتConference Deskمیز کنفرانس

یراق آالتCorner Connectingال یا نبشی

عمومیDepthعمق

محصوالتDesk, Tableمیز 

قطعات محصوالتDoorدر

محصوالتDouble bedتخت خواب دونفره

قطعات محصوالتDrawer Backعقب کشو

قطعات محصوالتDrawer Doorدر کشو

قطعات محصوالتDrawer bottomکف کشو

قطعات محصوالتDrawer sideبغل کشو

قطعات محصوالتDrawerکشو

محصوالتEmployee Deskمیز کارمندی

مواد اصلی و کمکیFabricپارچه

مواد اصلی و کمکیFiber boardتخته فیبر

اصطالحات فنی در صنایع چوب و مبلمان
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حوزه تخصصیترجمهلغت

محصوالتFiling (File) cabinetفایل

یراق آالت
Fittings, Furniture Hard-

wareیراق آالت

مواد اصلی و کمکیFoamچرم مصنوعی

قطعات محصوالتFootboardتاج )کلگی( پایین تخت

محصوالتFurnitureمبلمان

مواد اصلی و کمکیGlassشیشه

مواد اصلی و کمکیGlue stick, Wood glueچسب چوب

مواد اصلی و کمکیGlueچسب

یراق آالتHandle, Knob, Pullدستگیره

قطعات محصوالتHeadboardتاج )کلگی( باال تخت

عمومیHeightارتفاع

مواد اصلی و کمکیHighglossهایگلس

یراق آالتHingeلوال

محصوالتHome Furnitureمبلمان خانگی

مواد اصلی و کمکیLayer, Laminateروکش )مصنوعی(

مواد اصلی و کمکیLeatherچرم

قطعات محصوالتLegپایه

عمومیLengthطول

یراق آالتLockedقفل

مواد اصلی و کمکیLumberالوار

ام دی اف
MDF

(Medium Density Fiber board)
مواد اصلی و کمکی

محصوالتManagement Deskمیز مدیریت

یراق آالتMini bolt پیچ الیت

محصوالتMirror Frameقاب آینه

مواد اصلی و کمکیMirrorآینه

محصوالتMurphy bed, Wall bedتخت تاشو
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حوزه تخصصیترجمهلغت

یراق آالتNailمیخ

عمومیOffcutپرت یا باقی مانده 

محصوالتOffice Furnitureمبلمان اداری

مواد اصلی و کمکیOverlayروکش )طبیعی(

محصوالتPC Deskمیز کامپیوتر

مواد اصلی و کمکیParticle boardتخته خرده چوب

محصوالتPartition wallپارتیشن

قطعات محصوالتPartsقطعات

قطعات محصوالتPlunge, Toe kickپاسنگ

مواد اصلی و کمکیPlywoodتخته الیه

عمومیQuantityتعداد )کمیت(

یراق آالتRailریل

محصوالتReception Deskمیز پیشخوان )کانتر(

یراق آالتScrewپیچ

محصوالتSecretary Tableمیز منشی

یراق آالتShelf pin (support)پین )خار( طبقه

قطعات محصوالتShelfطبقه

قطعات محصوالتSidewallبدنه )دیواره جانبی(

محصوالتSingle bedتخت خواب یکتفره

محصوالتStoolصندلی آرایش

محصوالتStudy Deskمیز مطالعه

عمومیThicknessضخامت

محصوالتToilet Table, Bureauمیز آرایش

قطعات محصوالتTopسقف

محصوالتWardrobe, Closetکمد

عمومیWidthعرض

مواد اصلی و کمکیWoodچوب
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   اصطالحات تخصصی صنایع چوب

Brad point bitمته تخت

Butt knobتکیه گاه ـ دکمه

C ـ clampگیره دستی )گیره C شکل( 

روکش )المینت( ورقه اي پیوسته 
CPL=Continuous Pres-
sure Laminate

CU=Corner Unitکابینت گوشه 

Cabinet Proنرم افزار کابینت پرو

Cabinet Viewنرم افزار کابینت ویو

Cabinet Visionنرم افزار کابینت ویژن

Cabinet tip screwdriverپیچ گوشتی نوک باریک

Cam pass saw اره نوکی دستی

Cam ringحلقۀ تنظیم

Cap iron نگه دارنده تیغه

Carbide tipped bladeتیغه نوک الماسه

Carpenter level تراز نجاری

Carpenter pencilمداد نجاری

Carpenter squareگونیای نجاری

Carpenterدرودگر ـ نّجار

 منبت کاری Carvingکنده کاریـ 

Categoriesطبقه بندی - تقسیم بندي ها

)تفنگ  زن  بتونه   ، زن  چسب 
) نه بتو

Caulking gun

Ceilingسقف ـ پوشش

Chairصندلی

Chalk lineریسمان نشان)نشانه گذاری(

Chiselمغار

Chuck keyسه نظام

Chuckشیار سه نظام

Circleدایره

Circularگرد

Clampگیره

Clamping wing nutپیچ خروسک نگه دارنده

Cleanتمیز کردن

Clothingلباس کار

Coarsenessزبری 

Combination bladeتیغه گروهی

Commercialتجاری

Componentاجزا، ترکیبات

Abradeساییدن

Accuracyدرست ـ دقت

Adapterتبدیل کننده ، آداپتور

Adequateکافی

Adhesivesچسب

Adjustable wrenchآچار قابل تنظیم ، آچار فرانسه

Adjustableقابل تنظیم

Againstدر برابر ـ در مقابل

Aidکمک کردن

Alignmentتنظیم کردن فاصله

Angleزاویه ـ گوشه

Arcکمان

Artificialمصنوعی

AutoCADنرم افزار کد )اتوکد(

Bar clampگیره بلند

Base  Unitیونیت کابینت زمینی

Base plateصفحۀ زیر)اصلی(

Basic hand sawاره نواری ایستاده

Basicاساسی ـ اصلی

Belt sanderسنباده غلتکی

Beltنوار  ـ  تسمه

Bench chiselمغار گوشه ای

Benchنیمکت

Bending خم کردن

Bentخم شده

Bevel edged side bevelلبه های پخ دار

Bevelگونیا

Bevelingاریب

Bindچسبیده

Bitsقطعات کوتاه

Blade holderپیچ  نگهدارنده تیغه اره کمانی

Bladeتیغه

Block Boardsتخته الیه )ردیفی(

Blockقطعه

Boardتخته

Box wrenchآچار بوکس
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Coping sawاره مویي

Cordریسمان ـ طناب

Correctدرست ـ صحیح

Counterپیشخوان )کانتر(

Countersink bitمته خزینه

Cover plate screwپیچ روی کلید

Coveringپوشش ـ جلد ـ پوشه

Crankدسته محور

Crosscut sawاره قطع کن

Curveقوس

Curveخط ـ منحنی

Cut Masterنرم افزار )برشی(

Cutoff bladeتیغه نوک تیز

Cutoff wheelصفحه سنباده

Cutting ironتیغه برش

DIN: beutsche instit استاندارد )دین  ـ  آلمان(

DU=Drawer Unitکابینت کشودار

DU=Dresser Unitکابینت قفسه 

DWماشین ظرف شویی

Dangerouslyخطرناک

Depth  nut  adjustment پیچ تنظیم عمق تیغه

Depth adjusting ring فلکه تنظیم

Depth indicatorمیزان تنظیم عمق

Depthعمق  ـ گودی

Detailجزئیات

Dimensionاندازه ـ بعد ) ابعاد(

Directionجهت

Doorدر

Double Galley Kitchenسیستم چیدمان )راهرویی(

Double cut fileسوهان دو آج

Dovetailدم چلچله

Downبه طرف پایین

Draftپیش طرح ـ طرح ـ انتخاب

Drawکشیدن

Drillingمته زنی

Driving screwپیچ سفت کردن

Dust collectorکیسه گرد و غبار

Dustگرد وغبار

Ear protectorمحافظ گوش

Easy Design Cabinetنرم افزار ایزی دیزاین

Edge Banderدستگاه لبه چسبان

Edge Bandingنوار لبه چسبان

Edge cuttingبرش لبه ها ، لبه گیری

Edgeکنار ـ لبه

Edgeلبه ـ پخ

Electricبرقی

Elementاجزا

End grainمقطع الیاف

Estimateتخمین زدن ـ قیمت

Expansive bit تیغه قابل تنظیم

Extensionاضافی

Fiberفیبر

Figureشکل ـ نقشه

File teethآج سوهان 

Fileسوهان

ـ خوب Fineصاف کردن 

Finishing sanderسنباده پرداخت

Fittingبراق آالت  

آبچکان  دیواری  کابینت  یونیت 
)فلپ(

Flap  Unit

Flatصاف 

Flexible curveخط کش قابل انعطاف

Floorکف اتاق

Foldتا کردن

Foundationفوندانسیون

Frameقاب ـ چهارچوب )کالف(

French curveشابلن فرانسه

Full circleدایره کامل

G ـ shaped Kitchenسیستم چیدمان )G شکل (

Gaugingاندازه ، درجه

Gearدنده

Good lightingنور خوب

Gradationدرجه بندی

Grainالیاف ، نقش

Grit numberشماره سنباده

Grooveشیار

Guide bushراهنمای بوش

تخته فیبر با دانسیته باال )سخت، 
سنگین(

 HDF= Hard Density
Fiber Board

روکش )المینت( تحت فشار باال
 HPL = High Pressure
Laminate
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Half round wood raspچوبسای نیم گرد

Hammerچکش

Hand screwپیچ دستی

Handدست

Handleدسته

Handleدسته ـ لمس

Hard hatکاله ایمنی

Harmfulمواد مضر

Hazardخطر

High speedسرعت باال

Hingeلوال ـ بند

Hole sawگرد بر

Hookقالب

Horizontalافقی ـ تراز

Horsepowerاسب بخار

Industrialصنعتی

Informationاطالعات

Insulateعایق کردن

Insulationعایق ها

Interchangeableقابل تعویض

Island Kitchenسیستم چیدمان )جزه ای(

Jawsفک ها

Joint compoundصفحات مرکب

Jointاتصال دهنده - ماشین کف رند

Jointerاتصال دهنده ـ ماشین کف رند

KCD نرم افزار طراحیKCD Software

KD = Kitchen Drawنرم افزار کیچن دراو

KD ـ Kitchen Drawنرم افزار کیچن درا

Knowledgeدانش

L ـ shaped Kitchensسیستم چیدمان )L  شکل(

پایین  دانسیته  با  فیبر  تخته 
عایق( )سبک، 

 LDF = Low Density
Fiber Board

LMماشین لباس شویی

Lacquerالک الکل

Laminate trim bit tang تیغه مواد مصنوعی

اهرم تنظیم چپ و راست
Lateral Lever adjust-
ment

Leather gloveدستکش چرمی

Leatherچرم

ترازکردن ـ تراز

افزار  )نرم  مکس  دی  تری 
) حی ا طر

Level

3D Max 

Levelسطح

Line levelتراز سطح

Locking buttonدگمه قفل کن

Locking leverاهرم قفل کننده

Lockingقفل ـ قفل شدن

Looking pliersانبر قفلی

Lower blade guardمحافظ پائین تیغه

Lumberتخته  ـ الوار

متوسط  دانسیته    با  فیبر  تخته 
سنگین( ونیمه  سخت  )نیمه 

MDF = Medium Den-
sity    Fiber Board

Makeساختن

Mandrelقسمت انتهای مته

Masonry bitتیغه الماسه

Masonryبنایی

Material typeنوع مواد

Materialجنس ـ ماده مصالح

Measuringاندازه گیری

Methodروش ـ راه

Micro Waveمایکروویو

Minimizingکاهش دادن

Miter boxجعبه زاویه دار

Miter slot 45شیار 45درجه

Mortising bitتیغه کم کنی

Motorموتور

Mouthدهانه

Naturalطبیعی

Niche Unitیونیت کابینت طاقچه )رو اپنی(

Nutمهره

OKBارتفاع زیر پنجره از کف زمین 

OSBتخته تراشه جهت دار  

Offset screwdriverپیچ گوشتی دو طرفه

Open end wrench  آچار تخت

Organizedمرتب )سازماندهی(

Ovenآون )فر(

Oversize twist bitسر مته بزرگ

PVAچسب سفید ) پلی اورتان(
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PVCنوار لبه پی وی سی

Padتشک

Painter maskماسک نقاشی

Pakagپکیج

Personalشخصی

Phillips tipسر چهار سو

Pilot bitتیغه راهنما

Pilotingراهنما

Pipe clampتنگ دستي

Pivotمحور چرخش ـ لوال ـ محور

پالن ، نمای افقی نقشه 
ساختمان

Plan

Planeصفحه ـ سطح

Planeرنده

Plasticپالستیک

Pliersانبر دست

Plumb شاقول

Ply wood blade تیغه تخته چند الیه

Pointنقطه ـ اصل ـ نکته

Portableقابل حمل بودن

Preservativeمواد حفاظتی

Productفراورده ـ محصول

Protractor levelتراز نقاله ای

Protractorزاویه سنج

Pullکشیدن ـ کندن

Putty knifeکاردک

Quickسریع

REFیخچال) حروف اختصاری(

Rabbeting bitتیغه دوراهه

Raspچوبسا

Ratchet and socketآچار جغجغه

Recessesشیار های عمیق

Reinforcing stripتسمه  تقویت  کننده  ـ  تسمه

Remodelعوض کردن

Replaceable bladeتیغه قابل تعویض

Retail rasp چوبسای دم موشی

Retracting buttonدگمه نگهدارنده تیغه

Reverse button دگمه رفت و برگشت

Rigidسخت ـ صلب ـ جامد

Rip bladeتیغه قطع کن

Rip sawاره شکاف زن

Roofپوشش ـ تاق زدن

Round Tableمیزگرد 

Routerفرز

Rubberالستیک

Ruleخط کش ـ گونیا

Safety goggle عینک نجاری) ایمنی(

Safetyایمنی

Sand with grainسنباده در جهت الیاف

Sandpaper clampگیره کاغذ سنباده

Sawاره

Scrapدوریز ـ تکه

Scratch awlسوزن خط کش

Scratchخراش

Screwپیچ

آچار آلن               
 Screwdriver and nut
driver

Screwdriverپیچ گوشتی

Scribeحکاکی کردن

Sealدرزگیری کردن

Semi ـ Tall Unitکابینت نیم ایستاده 

Separatelyجدا گانه

Setدستگاه ـ مجموعه

Setupتنظیم کردن، راه اندازی

Shankته مته

Shapingشکل دادن

Sheetورقه ـ صفحه

Shellپوست 

Sightدیدن ـ  نظر

Siliconچسب آکواریوم

Single Galley Kitchenسیستم چیدمان )خطی(

Single cut fileسوهان یک آج

Single twistمته یک طرف مار پیچ

Sinkسینک

Sizeاندازه

Skillمهارت

Skylightپنجره اتاق

Slideکشو

Slopeشیب ـ کجی
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Smoothصاف ـ ظریف

آماده ـ مجهز

الماسه 

Snag

Carbide

Spaceفاصله

Spaceفضا

Spade bitمته برگی

Specialویژه ـ خاص

Specializedتخصصی

پیچ گوشتی فشاری
Spiral ratchet screw-
driver

Spool ـ woundجمع شو

Spring clampگیره فلزی)گیره فنری(

Squaredلبه صاف

Squeezeفشار دادن

Stairپله ـ درجه

Stairwayپلکان

Stairwayپلکان

Standard tipسر دو سو

Standardاستاندارد

Steelفوالد

Straight bitتیغه ساده

Straightمستقیم

Structureساختار

Stubby screwdriverپیچ گوشتی کوتاه

Synthetic مصنوعی

TU=Tall Unitیونیت کابینت ایستاده

Tableمیز

Tangزبانه) اتصال(

Tapeمتر

Taperشیبدار

Tautمحکم

Techniqueفن

Teeth per inchتعداد دانه در اینچ

Templateشابلون

Tiltتحت زاویه

Tongueزبانه

Toolابزار

Toxic materialمواد سمی

Twist bitسر مته مارپیچ

U ـ shaped Kitchenسیستم چیدمان )G شکل(
Upper blade guardمحافظ باالی تیغه

Variable speed triggerکلید تغییر سرعت
Varnishجال زدن  )الک زدن، صیقل(

Ventilationتهویه

Very handyخوش دست

Wall  Unitیونیت کابینت دیواری

Wallدیوار ـ جدار

Windowsپنجره ـ ویترین

Wing dividerپرگار

Wing dividersپرگار

Wingبال ـ پر

Wood grain الیاف چوب

Wood workچوب آالت نجاری

Woodچوب

Woodenچوبی 

Work placeمحیط کار

Workhorseابزارکار ـ جعبه ابزار

Wrecking barاهرم میخ کش

beading bitتیغه نیم رخ

cabinetجعبه کشودار

cuttingبرش

rigidityاستحکام

sectionمقطع ـ بخش ـ برش

utility knifeتیزبر ـ  کاتر

vacuum خأل
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فصل 3
اصول، قواعد، قوانین و مقررات



96

چوب و فراورده های آن

خالصه عناوین چوب شناسی

عالئم
چوب های پارکت سازی

درجه کالس بندی مواد چوبی

چوب های المینات کف پوش
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چوب و فراورده های آن

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

ــا آنه

ــا آنه

فروردين

فروردين

ساختمان چوب و برش ها

ء

ء
شهريور

چــوب، مــاده ای طبیعــی اســت. ســلول های آن،غیرهمــوژن اســت زیــرا دارای بافتــی متفــاوت می باشــد. تنــه درخــت، سرشــار 
از مــواد معدنــی مفیــد اســت. خــواص دیگــر آن، اختــالف ســختی بیــن ســرچوب  و راه چــوب اســت. همچنین اختــالف بافت 

الیافــی بیــن قســمت داخلــی )چــوب مرکــزی( و قســمت زنــده )چــوب خارجــی یــا محیطــی(، از خــواص عمده آن اســت
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انواع چوب

درختان، براساس گونه های مختلفی که دارند به دو گروه سوزنی برگان و پهن برگان و به عبارت دیگر، به گونه های اروپایی 
و غیر اروپایی دسته بندی می شوند.

تزیینات داخلی،
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انواع چوب

پوشال برداری نَرم

الیاف نَرم، خوش بوم

تزیینات داخلی و خارجی

تزیینات داخلی

تزیینات داخلی

تزیینات داخلی

سفید مایل به زرد روشن

قهوه ای روشن،مایل به زرد، تغییر ررنگ شدید
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انواع چوب

تزیینات داخلی،

ساختمان های لوکس

مبلمان طبیعی
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ابعاد ورق های موجود در بازار ایران

رایجطول )cm(عرض)cm(ضخامت )mm(نوع روکشجنس مغزی

*3183244مالمینهMDF  و نئوپان

122244 و 3125مالمینهMDF  و نئوپان

4183220خام نئوپان شموشک

6122244مالمینهMDF چینی

8183366مالمینهMDF  و نئوپان

8220280مالمینهMDF  و نئوپان

8122244مالمینهMDF  و نئوپان

 MDF12122244مالمینه

16210420مالمینهMDF  و نئوپان

16183410مالمینه و لتروننئوپان

16210366مالمینه و لترونMDF  و نئوپان

*16183366مالمینه و لترون و هایگلسMDF  و نئوپان

16207280مالمینه اتریشMDF  و نئوپان

*275 و 122280و 16125مالمینه و هایگلس و پلی گلسMDF  و نئوپان

16183244مالمینهMDF  و نئوپان

*16122244مالمینهMDF  و نئوپان
MDF18210280مالمینه
MDF275 و 120278 و 18122مالمینه و هایگلس و پلی گلس

MDF18122244روکش طبیعی آلمان

MDF19130280پلی گالس

MDF19120278پلی گالس

MDF19103266پلی گالس

25183410مالمینه و لتروننئوپان
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رایجطول )cm(عرض )cm(ضخامت )mm(نوع روکشجنس مغزی

MDF25183366مالمینه
MDF25122280مالمینه
MDFHPL3290 60410  تا
MDFHPL4890 61410  تا

3/5122244 و 5/2 و 9ندارد ـ اندونزی و ایرانتخته الیی

12122244و 15 و 18ندارد ـ اندونزی و ایرانتخته الیی
HDF3/5183230خام و لترون
HDF3/5160230خام و لترون
PVC3122280 و 12 و 16ندارد
PVC3122 و 12 و 16ندارد*

در بازار ورق هایی با طول و عرض خارج از این جدول وجود دارد ولی عمومیت در جدول ذکر 
شده است.

ضخامت های 6 و 10 و 20 و 32 و 38 هم به ندرت در بازار دیده می شود.
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نمایش مواد اولیه یراق ها و برش های موضعی آن

DIN919 چوب خام یا توپُر )ماسیو( در برش طبق
برای نشان دادن نوع مواد اولیه به کار برده شده در قطعه کار و برای قسمت های برش خورده از 

انواع هاشور و عالئم اختصاری استفاده می شود. 

برش موضعی

در اتصال چوب های چند تکه جهت 
هاشور تغییر می کند.

فاصله هاشور چوب های باریک فشرده تر از 
هاشور چوب های پهن می باشد
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                       چسب ها و مواد چسبنده

تکنیک چسب ها

چسب
مواد غیرفلزی که در اثر نیروی کشیدگی و چسبندگی ملکولی، باعث چسباندن 
اجسام به یکدیگر می شوند؛ چسب یک اصطالح عمومی برای چسب چوب و رزین 

)انواع چسب( است.

اجسام پودری یا آردی شکل بدون چسب خوردگی )پودر گچ و پودر سنگ، پودر مواد پرکننده
چوب و غیره(

مواد ازدیاد حجم یا مواد 
پرکننده

اورگانیزمی از چسب و مواد مخلوط شده )آرد غالت، نشاسته و غیره(
چسبندگی،  تقویت  بردن  باال  ویسکوزیته،  تنظیم  چسب،  قیمت  کاهش  هدف: 

صفحات بین  درز  بیشتر  فشرده کردن 

زمان چسب زدن تا زمان قبل از خشک شدنزمان چسب زدن

زمان شروع )اتصال 
زمان قبل از خشک شدن تا زمان شروع خشک شدن و اتصال دادنچسب(

زمان صبر کردن: 
بازکردن بستن

زمان پخش چسب روی سطح کار تا قرار دادن سطوح روی هم

زمان قرار دادن سطوح چسب دار روی هم تا پایان پرس شدن

زمانی است که چسب بین دو الیه کاماًل خشک شده باشد.زمان سخت شدن

دمای انعقاد چسب

دما در هنگام چسبانیدن به ویژه زمان سخت شدن
ـ چسب سرد 5 تا 25 درجه سلسیوس
ـ چسب داغ باالی 90 درجه سلسیوس
ـ چسب گرم 40 تا 70 درجه سلسیوس

مقدار فشاری که در زمان پرس کردن الیه ها الزم است.فشار پرس

زمان شروع تا پایان چسبانیدنزمان پرس

اسیدها به ویژه اسید نمک که عمل سریع متراکم کردن را انجام می دهد.هاردنر

هنگام چسب زدن، چسب و هاردنر با هم مخلوط می شوند.روش مخلوط کردن

پخش چسب و هاردنر روی هر سطحروش چسب زدن اولیه

چسب کازنینچسب گلوتینچسب طبیعی

مونتاژ کردن، چسباندن روکش برای فضاهای کاربرد
خشک چسب سرد و گرم بدون هاردنر

ترکیب مخصوص چسبانیدن کارهای داخلی و 
خارجی )به تنهایی عمل نمی کند(.

االستیک، بدون رطوبت، چسبانیدن در حالت ویژگی
گرم، ضد قارچ و کپک

االستیک، مرطوب و مقاوم در برابر کپک زدن، 
استحکام خوب
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مواد سنباده کاری

برای سنباده کردن چوب از دو نوع سنباده کاغذی و چوبی استفاده می شود. صفحات فشرده چوبی 
الک ها، مواد مصنوعی و سطح فلزات، به وسیله ابزار و وسایل سنباده کاری شامل سنباده دیسکی 

نواری و سنباده لرزان، پرداخت می شوند.

ساختمان ورق سنباده و ماشین

1ـ دانه های سنباده

2ـ محل چسباندن به کف کاغذ یا پارچه

3ـ سطح کاغذ یا پارچه یا سطح چسب

4ـ ضخامت کاغذ یا پارچه

مواد چسب

چسب حیوانی، چسب مصنوعیسطح چسبندگی یا سطح چسب
چسب حیوانی، چسب مصنوعی، مواد پرکنندهپوشش چسب یا محل چسباندن

خواص چسبندگی و موارد مصرف
موارد مصرفخواصنوع

تحمل کم گرما، سنباده کاری آسانبه شکل خشکچسب حیوانی
تحمل گرما نرمال، سنباده کاری خوبمقاوم در برابر رطوبتمخلوط حیوانی مصنوعی

تحمل گرما باال، دوام خوب سنباده کاریمقاوم در برابر آبچسب مصنوعی

پوشش دانه های سنباده

هم  به  نزدیک  یا  فشرده 
)cl دانه ها به شکل فشرده و بدون فاصله روی بستر کاغذ چسبانیده می شوند. برای )

سنباده کاری کارهای سخت با مقاومت باال مناسب است.

)op( باز یا فاصله دار
60 درصد سطح کاغذ، با دانه های سنباده پوشانیده می شوند. برای سنباده کاری 
چوب های نرم، الک ها، آلومینیم و ... مناسب است و همچنین برای خشن کاری.

نیمه باز یا نیمه فشرده

) 1__
2 op( 

تولید گرمای کم با اصطکاک کم، مقرون به صرفه
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                        چسب ها و مواد چسبنده

مشخصات چسب و رزین در صنایع چوب

موارد مصرفنوع چسب
سخت 
کننده

ماده اصلی
)g/m2(

زمان 
آزاد 
)دقیقه(

پرس
)N/cm2(

درجه 
حرارت 
)°C( پرس

زمان )دقیقه(

چسب چوب 
)چسب سفید(
)PVAC(

چسب آماده1
200ـ150
150ـ100

ca.1020612ـ

چسب سریع 
)درز کردن، 

بدنه ها(

200ـ130
120ـ100

ca.52035  ـ

تا 82015  ـ1506چسب الکی

چسب روکش 
چسبانی

150
120ـ100

6 تا 7020  ـ5020  ـ20تا 20

چسب مقاوم 
در برابر آب 
)PVAC(

2
چسب 
مخلوطی

2 تا 8015  ـ10020ـ1070ـ2006ـ%5120

چسب سریشم 
حیوانی

3
چسب روکش 

چسبانی
ساخته 
می شود

120ـ80
ماکزیمم
15ـ10

120ـ6070  ـ20
10
3

4چسب مالمین
چسب روکش 

چسبانی
15 GT140180ـca.1020110ـ7090ـ

7
3/5

5چسب فنل
چسب روکش 

چسبانی
140ـ4090تا 20015ـ%10160

10
5

چسب تماسی یا 
کنتاکتی

150ـ125بدون هاردنر6
هر صفحه

25ـ18
کوتاه5020  ـ30

15ـ   38%با هاردنر7
چسب 

پلی یورتان 
)PUR(

9
مصرف مناسب 

گروه 1
200ca.906020...60ـ100

140ـ360
120ـ60

چسب 
رقیق شونده

کوپولیمر10
18° C < 200، دمای محیط° C 240ـ° C دمای کار

8m/min 40ـm/min سرعت اتصال دادن

مشخصات چسب های تولیدشده آماده مصرف و غیرآماده



107

استحکام، دوام و پایداری چسب ها

شرحنوع چسب

PVAC 1چسب
برابر  در  خوب  مقاومت   ،DIN EN  205 طبق  باال  چسبندگی 
ابزار نمی چسبد و راحت جدا  به  رطوبت، D2، سخت و االستیک 

می شود.

یک مخلوطی، موارد مصرف گروه D3، چقرمه و االستیک، بی رنگ 2چسب )مقاوم در برابر آب(
دو مخلوطی D4، سخت، سبک، مایل به رنگ زرد

چسب UF، سخت منفذدار، شفاف3چسب اوره فرمالدئید

جنس چسب A100 و D4، سخت، منفذدار، شفاف مثل شیشه4چسب مالمین

جنس چسب A100 و D4، مقاوم در برابر عوامل جوی و چکه، 5چسب فنل
تیره قهوه ای  به رنگ  االستیک 

6چسب تماسی
7

بدون هاردنر، ترمواالستیک، 
با هاردنر، االستیک، تحمل گرمای زیاد و مقاوم در برابر آب

از خانواده دورو پالست ها، تحمل دمای باال، مقاومت آب و هوایی 9رزین پلی یورتان
D4، استحکام سختی باال، پرکننده درزها

تحمل دمای از 20 تا 80 درجه سلسیوس، زودگیر، مقاوم در برابر 10چسب ذوب شونده
آب

مقایسه چسب ها با یکدیگر

سیستم 
چسبانیدن

EVAپلی اولیفین پلی آمید
)APAD(پلی یورتان

C °120 تا C150° C °120 تا C150° C °190 تا C210° C °180 تا C °210دمای کار

قدرت 
چسبندگی

مقاوم در برابر 
رطوبت، تحمل گرما 
 70° C )110° C( تا

قدرت چسبندگی 
باال، مقاوم در برابر 
انبساط و انقباض، 
تحمل گرمای خوب 

130° C تا

نیروی کشیدگی و 
چسبندگی ملکولی 

باال

تحمل  باال،  استحکام 
تا  ـ   40° C بین  دمای 

140°  C

توضیح

بدون مسئله 
جداشدن، اتصال 
خوب چسبندگی، 

ارزان

قابل کار کردن روی 
آن، قیمت باال

چسبندگی حرارتی 
خوب و دوام 

چسبندگی خوب

چسب ذوب شونده 
سریع، به ویژه در 
تکنولوژی ماشین و 

آب بندی گاز
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DIN 69105 سنباده مخصوص کناره ها و لبه ها )انتخاب شده( براساس

مواد سنباده کاری

انواع سنباده از نظر دانه بندی و موارد مصرف

دانه بندی
نرم مخصوصخیلی نرمنرمنیمه خشنخیلی خشن

16243640506080100120150180220240280320360400

موارد 
مصرف

سنباده زدن 
کف و سایر 

کارها

سنباده کاری 
مرحله اول 
چوب ها و 

روکش های 
رنده شده

سنباده کاری مواد مصنوعی، رنگ های الکی و 
بتونه

تمیزکردن سطوح 
کثیف چوب ها

سنباده کاری ماشینی مرحله اول

تمیز کردن 
HPL پشت بندهای

سنباده کاری نهایی دستی

سنباده کاری نهایی ماشینی
سنباده کاری روی رنگ های الکی 

خشک شده با دست و ماشین

روش های سنباده کاری و ابزار آن

سنباده کاری در 
حالت کنتاکتی 

و بالشتکی

سنباده کاری 
لبه های کار

سنباده کاری 
سطوح پهن

سنباده کاری 
سطوح 
پروفیل دار

دستگاه 
سنباده 
غلتکی

دستگاه 
سنباده 
لرزشی

دستگاه سنباده 
گردان یا بشقابی

سنباده کاری 
با دستی

سنباده روی 
صفحه سوار 

می شود

سنباده گرد و 
بُرس گرد بسته 

می شود

سنباده 
مخصوص 
دست است

سنباده نواری 
یا نوار سنباده 

پهن

سنباده فرم 
و مدور

سنباده با 
نوار بلند

سنباده با 
نوار پروفیل

نوار سنباده 
ماشین 
دستی

سنباده 
صفحه ای 
مستطیلی

سنباده 
صفحه ای مدور

سنباده به 
شکل نواری 
یا پارچه ای
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مواد سمباده کاری
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• 
• 
• 
• 

50 20 6 76

80

    ETA DlBt 

 

پیچ ها
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پیچ ها
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پیچ ها

ETA  DlBt 

 

 

محکم کردن کارهای سخت و سنگین- فوالد
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میخ ها
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دسته بندی و سیستم میخ های دوپا
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وسایل اتصال دادن
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فلزات
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انواع و اندازه اتصال ها )منتخب(

شماره l * b * d
0
10
20

45 * 15 * 4
55  * 19 * 4
60 * 23 * 4

8
10
12

دوبل یا میخ چوبی

mm قطر * طول بر حسب
5 * 25
5 * 30
5 * 35

6 * 25
6 * 30
6 * 35
6 * 40

8 * 25
8 * 30
8 * 35
8 * 40
8 * 50

10 * 30
10 * 35
10 * 40
10 * 50
10 * 60

12 * 35
12 * 40
12 * 50
12 * 60
12 * 80
14 * 50
14 * 60
14 * 80

14 * 120
14 * 140

16 * 60
16 * 80

16 * 120
16 * 140
16 * 160
18 * 80

18 * 120
18 * 140
18 * 160

زبانه گونیاییـ  مواد مصنوعی

ضخامت * پهنا

15 * 2

زبانه گونیایی ـ سه الیی

ضخامت * پهنابرای ضخامت

8 + 10
13
16
19
22

10 * 3
12 * 4
14 * 5
16 * 6
22 * 8

زبانه دوبل گونیایی ـ مواد مصنوعی

mm قطر * طول بر حسب

8 * 306 * 25

دوبل از مواد مصنوعی

mm قطر * طول بر حسب

8 * 408 * 306 * 25
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میخ

 DIN 1151 DIN 1151

سرتخت: Aسرخزینه: Bبی سر

22 * 50
22 * 55
25 * 55
25 * 60
28 * 65
31 * 80
34 * 90

38 * 100

10 d * 1
10 * 15
12 * 20
14 * 25
16 * 30
18 * 35
20 * 40
22 * 45

31 * 70
31 * 80
34 * 80
34 * 90

38 * 100
42 * 100
42 * 110
42 * 120

10 d * 1
18 * 35
20 * 40
22 * 45
22 * 50
25 * 55
25 * 60
28 * 65
31 * 65

10 d * 1
9 * 13

10 * 15
12 * 20
14 * 25
16 * 30

پیچ

mm قطر * طول بر حسب

6/0 * 40
6/0 * 50
6/0 * 60
6/0 * 70
6/0 * 80
6/0 * 90

6/0 * 100
6/0 * 120
6/0 * 130
6/0 * 140
6/0 * 150
6/0 * 160

5/0 * 20
5/0 * 25
5/0 * 30
5/0 * 35
5/0 * 40
5/0 * 45
5/0 * 50
5/0 * 60
5/0 * 70
5/0 * 80
5/0 * 90

5/0 * 100

4/5 * 20
4/5 * 25
4/5 * 30
4/5 * 35
4/5 * 40
4/5 * 45
4/5 * 50
4/5 * 60

 4/0 * 16
 4/0 * 20
 4/0 * 25
 4/0 * 30
 4/0 * 35
 4/0 * 40
 4/0 * 45
 4/0 * 50
 4/0 * 60

 3/5 * 16
3/5 * 20
3/5 * 25
3/5 * 30
3/5 * 35
3/5 * 40

3/0 * 12
3/0 * 16
3/0 * 20
3/0 * 25
3/0 * 30
3/0 * 35
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)DIN 995 پیچ چوب )استاندارد 7997 ـ

mm قطر * طول بر حسب )DIN 95 پیچ چوب )97 ـ

6/0 * 60
6/0 * 70
6/0 * 80

5/0 * 20
5/0 * 25
5/0 * 30
5/0 * 35
5/0 * 40
5/0 * 45
5/0 * 50
5/0 * 60

4/5 * 25
4/5 * 30
4/5 * 35
4/5 * 40
4/5 * 45
4/5 * 50
4/5 * 60

4/0 * 16
4/0 * 20
4/0 * 25
4/0 * 30
4/0 * 35
4/0 * 40
4/0 * 45
4/0 * 50

3/5 * 16
3/5 * 20
3/5 * 25
3/5 * 30
3/5 * 35

 3/5 * 40

3/0 * 12
3/0 * 16
3/0 * 20
3/0 * 25
3/0 * 30
3/0 * 35

2/5 * 10
2/5 * 12
2/5 * 16
2/5 * 20

سرپیچ

محورپیچ

دندانه پیچ

DIN 97 DIN 96 DIN 95

سر عدسی

ول
ط

ول
ط

ول
ط شکاف دوسوچهار سو

سر خزینهسر نیم گردآلن AW

مخصوص 
مونتاژ

دوبل معمولیدوبل قاب

طول ∅
mm

∅

mm

∅

mm

100 ∅ 6
120 ∅ 6
140 ∅ 6
160 ∅ 6
170 ∅ 6
180 ∅ 6

4/5
6/0
7/0

6
8

10

3/0 ـ 2/0
4/0 ـ 2/5
5/0 ـ 3/5
6/0 ـ 4/5
8/0 ـ 6/0

10/0 ـ 8/0

4
5
6
8

10
12

رول پالگ معمولی

رول پالگ قاب

رول پالگ نصب روشویی
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4ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ یک رو فارسی.شکل 3ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ ساده.

                           آشنایی با اتصاالت چوبی و نحوه ترسیم آنها

یکی از کاربردهای نقشه جزئیات، نمایش نحوۀ اتصاالت است که اهمیت زیادی در ساخت و مونتاژ 
مصنوعات چوبی دارد؛ بنابراین در این قسمت، سعی شده که در حد نیاز، انواع اتصاالت چوبی و 

نحوۀ ترسیم آنها نشان داده شود.
اتصاالت گوشه ای

قطعات  که  و...  صندلی  )جعبه(،کالف  کشو  قاب،  مانند  اجزایی  ساخت  برای  اتصاالت،  این  از 
تشکیل دهندۀ آن بایستی در گوشۀ کار به یکدیگر متصل شوند، استفاده می شود. همان طور که 
در شکل های زیر مالحظه می کنید، اتصاالت گوشه ای، ممکن است به صورت متعامد یعنی زاویۀ 

90 درجه و یا غیرمتعامد یعنی زوایایی کمتر یا بیشتر از 90 درجه به یکدیگر متصل شوند.

شکل 2ـ اتصال گوشه ای نیم و نیم یک رو فارسی.شکل 1ـ اتصال گوشه ای نیم و نیم ساده.
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6  ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ دو رو فارسی مخفيشکل 5  ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ دو رو فارسی.

8  ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ دو تایی دو رو فارسی.شکل 7ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ دوتایی فارسی.

شکل 9ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ ساده با دوراهۀ 
داخلی کوچک.

شکل 10ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ ساده با دوراهۀ 
داخلی بزرگ.
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شکل 11ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ ساده با دوراهه و پخ فارسی.

شکل 12ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ ساده با ابزار )پروفیل( داخلی. پروفیل باید به صورت فارسی بریده و در 
قطعۀ فاق درآورده شود.

شکل 13ـ اتصال گوشه ای کام و زبانه با کولۀ مایل و مخفی
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شکل 16ـ اتصال گوشه ای فاق و زبانه )زاویه دار(

شکل 14ـ اتصال گوشه ای کام و زبانۀ یک طرف مخفی بدون کوله.

شکل 15ـ اتصال گوشه ای ُسهم و زبانۀ یک رو مخفی با زبانه وُسهم فرز شده
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شکل 18ـ اتصال گوشه ای دو رو فارسی مخفی، با زبانۀ جداگانۀ بیسکویتی.

شکل 19ـ اتصال گوشه ای دو رو فارسی مخفی با زبانۀ کوتاه بیضی شکل )اتصال بیسکویتی(.

شکل 17ـ اتصال گوشه ای کام و زبانه با کوله دله
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شکل 20ـ الف( اتصال گوشه ای دوبل با درز ساده.

شکل 21ـ طریقۀ ترسیم اتصال دوبل.
A ـ قرارگیری دوبل ها در اتصاالت با درز ساده.
B  ـ قرارگیری دوبل در اتصاالت با درز فارسی.

C  ـ قرارگیری دوبل گونیایی در اتصاالت با درز فارسی.

شکل 22ـ اتصال گوشه ای دوبل با درز فارسی و دوبل 
مستقیم

شکل 23ـ اتصال گوشه ای دوبل با درز فارسی و دوبل 
گونیایی.
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شکل 26ـ اتصال گوشه ای شانه اي، در سه اندازۀ مختلف

پروفیل  با  دوبل  گوشه ای  اتصال  الف(  24ـ  شکل 
دوطرفه

گوشه ای  اتصال  نمای  ترسیم  طریقۀ  ب(  25ـ  شکل 
دوبل   با پروفیل به صورت فارسی نشده )a( و فارسی 

.)b( شده 

1 - L = 4 mm           t=1/6 mm          b=0/3 mm
2 - L = 10 mm         t=3 mm             b=4 mm
3 - L = 15 mm         t=6/2 mm          b=1/2 mm

L = طول زبانه             t = گام زبانه             b = انتهای زبانه
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رطوبت چوب

درجه بندی شده
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رطوبت چوب

تبادل
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رطوبت چوب
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رطوبت چوب

)آزاد(
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رطوبت چوب

خشک
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استاندارد چوب ها

درجه  بندی
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محافظت چوب
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مجموعه محصوالت چوبی و فرآورده های آن

 پایه میز ساخته شده از چوب سوزنی برگان

 گهواره نوزاد

 صندلی از افرا
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واحد اندازه گیری فیزیکی
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سطوح
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22

2

1 1
3 3 35

2 2

30 3

1 1
3 3 35

4 4

530 4

محاسبه مثلث و زاویه های آن
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احجام

π

π

π

π

π

π

π
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جرم، جرم مخصوص، نیرو
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نیروها

α

• 

• 

• 

• 

αβ

µ

µ

αα
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حرکت یکنواخت و غیر یکنواخت

ω

π
π

ω π π

ω

π

ω

ω π
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مقاومت قطعات در بارگذاری های مختلف
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تعیین  زیر  نسبت های  به  دندانه ها  ارتفاع  نواری،  ارۀ  تیغ  در 
است:  گردیده 

13 گام دندانه. در دندانه های مثبت، ارتفاع دندانه 

23 گام دندانه. 12 تا  در دندانه های قائم ارتفاع دندانه 

چپ و راست کردن: برای آنکه دندانه های اره به طور آزاد 
آنها  یا قطع کنند،  بُبرند و  را  ایجاد اصطکاک چوب  و بدون 
را چپ  و  راست می کنند. چپ و راست کردن یکنواخت، به 
خصوص خم کردن دندانه ها به طور یکنواخت و در یک ردیف 

باعث ایجاد برش خوب در چوب می شود.
تعیین  چوب  جنس  براساس  دندانه ها  راست  و  چپ  درجه 
می شود، برای چوب های سخت و خشک، تعداد آن کم و برای 
چوب های نرم و تازه تعداد آن زیادتر است. برای جلوگیری از 

12 ارتفاع آنها را چپ و راست  ترک خوردن دندانه ها، حداکثر 

12 1 ضخامت  می کنند. تعداد چپ و راست دندانه ها به نسبت 
دندانه تعیین شده است.

تیز کردن: تیز کردن پس از چپ و راست کردن با ماشین اره 
تیزکنی انجام می شود. تیز کردن دندانه ها به وسیله سوهان 
بشقابی یا سوهان سه گوش از محل جوش اره شروع می شود. 
هنگام تیز کردن، بشقابک یا سوهان نسبت به دندانه های اره 
به طور افقی و عمودی به حرکت درمی آیند. موقع تیز کردن، 
توجه به گرد ساییده شدن ته دندانه ها بسیار مهم است زیرا 
ترک  از  جلوگیری  باعث  دندانه ها  ته  ساییده شدن  گرد  که 

خوردن دندانه ها در هنگام بریدن کارهای سنگین می شود.

1
3  a ارتفاع دندانه

)a(      ارتفاع دندانه    تا

زاویه 
گوه

زاویه 
گوه

دندانه با 
فاصله کم

انه
دند

دو 
ن 

 بی
لی

خا
ی 

ضا
ف

دو 
ن 

 بی
ای

فض
انه

دند
دو 

ن 
 بی

ای
فض

انه
دند

)a
ه )

دان
 دن

گام
)a

ه )
دان

 دن
گام

10
0 ش 

 بر
ویه

زا
فر

 ص
ش

 بر
ویه

زا

دندانه با فاصله زیاد

دندانه با زاویه قائم

سیلندر تنظیم برش
سیلندر تنظیم کننده

هاکن باالیی

هاکن پایینی

شکل 1ـ تیغ اره نواری مناسب برش های طولی

شکل 2ـ تیغ ارۀ نواری مناسب برش های عرضی

شکل 3ـ شماتیک ماشین بلوک بُری

1
2

2
3
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جلوگیری از بروز حوادث در ماشین های اره نواری 
هنگام  شود.  تنظیم  کار  قطعه  ارتفاع  به  نسبت  باید  فوقانی  های  ارتفاع  بریدن،  شروع  از  قبل 
طول  بُری و قوس بُری قطعه کار با سرعت یکنواخت در مسیر خط کشی هدایت شود. موقع هدایت 

کردن و بریدن، دست ها در طرفین نوار اره روی قطعه کار قرار گیرند )شکل 1(.

شکل 1ـ طرز قرار دادن دست ها روی قطعه کار هنگام بریدن

شکل 2ـ بریدن تخته های پهن

شیار رولبرینگ دار

کفشک نگاه دارنده 

برای  بنابراین  دارد.  آنها وجود  دورانی  لغزش  بینه ها، خطر  یا گرده  قطعات مدور  بریدن  هنگام 
جلوگیری از هرگونه حادثه ای، از منشور چوبی برای هدایت کردن و بریدن آنها استفاده می شود.
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ماشین ها

.
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ماشین ها
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ماشین ها

عبارت اند از :
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ابزار های ماشین

)دریل(

)دریل(

)دریل(
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 ابزا های ماشین
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ابزار های ماشین
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ابزار های ماشین
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ابزار های ماشین
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 ابزار های ماشین 
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ابزار های ماشین
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محاسبات هزینه ها

محاسبات ثانویه)مشخص کردن هزینه های ثانویه(
محاسبات نهایی یا پایانی)پایان محاسبات،موفقیت در سوددهی(

نمودار باال
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محاسبات هزینه ها
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محاسبات هزینه ها
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محاسبات هزینه ها
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محاسبات هزینه ها
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فصل 4
فناوری ها،استاندارد ها و تجهیزات
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اتاق کودک
باید قبل از تولد کودک یکی از اتاق های منزل و یا گوشه ای از یکی از اتاق ها را به کودک اختصاص 
داد. در صورت امکان آفتاب گیرترین و دل بازترین و بی سروصداترین محل را باید درنظر گرفت. از 
گذاردن اشیای لوکس، تجملی و مازاد بر احتیاج، در اتاق کودک خودداری شود. کلید و پریز های 

برق را باید در ارتفاع حداقل 1/5 متر باالتر از کف اتاق با سرپوش حفاظتی نصب نمود.

الف( کف اتاق: کف پوش اتاق کودک را از نوع قابل شست وشو، غیرحساسیت زا و از رنگ های 
شاد می توان انتخاب کرد.

ب( دیوارها: دیوارهای اتاق باید سفت و محکم و بدون شکاف باشد. روی دیوارها را می توان با 
کاغذ دیواری یا رنگ های قابل شست وشو پوشاند. رنگ دیوارها، سقف، در و پنجره اتاق کودک 
را از رنگ های مالیم و آرام بخش باید انتخاب کرد و مخصوصاً دقت نمود که رنگ آمیزی چشم 

کودک را خسته نکند.
پرده های اتاق باید کامالً در محل خود سفت و محکم شوند و از جنسی باشند که در اثر کشیدن 
کودک پاره نشده و از محل خود خارج نگردند. ضمناً برای اینکه عبور نور در صبح زود، او را بیدار 

نکند، برای پوشش پنجره ها باید از پارچه های ضخیم استفاده نمود.

حرارت  درجه  هستند،  حساس  بسیار  دما  تغییر  و  سرما  به  کودکان  کودک:  اتاق  دمای  ج( 
اتاق بهتر است بین 21 تا 23 درجه سانتی گراد باشد و برای کنترل آن می توان در اتاق و دور 
از دسترس کودک یک دماسنج نصب نمود. اگر برای گرم کردن اتاق از بخاری استفاده می شود، 
باید مطمئن شد که دی اکسید کربن در اتاق جمع نمی شود و از این بابت خطری کودک را تهدید 
نمی کند. فقط برای جلوگیری از سوختگی کودک که ممکن است به خاطر کنجکاوی به بخاری 
نزدیک شود، باید با نصب نرده های حفاظتی و در فاصله مناسب، از نزدیک شدن او به بخاری 
جلوگیری نمود. باید وضعیت اتاق طوری باشد که تهویه مناسب هوا صورت گیرد، این امر باید به 

گونه ای در نظر گرفته شود که در دمای اتاق تغییر ناگهانی صورت نگیرد.

تختخواب
بسیاری از مادران سعی می کنند برای کودک تختی با ملحفه های رنگی و تزیینات نسبتاً زیبا تهیه 
کنند. ولی نکته قابل توجه رعایت نکات ایمنی در تهیه و ساخت این وسایل است به طوری که از 

ابزارهای تیز و برنده که موجب آسیب کودک می گردد استفاده نشود.
بنابراین می توان از انواع تخت کودک با ابعاد 120 تا 140 سانتی متر طول و 60 تا 70 سانتی متر 
عرض استفاده نمود. بعضی از مادران تا چند ماه اول تولد کودک استفاده از گهواره یا تخت های 
پایه بلند و چرخ دار که به آسانی قابل حمل است را مناسب تر می دانند. این تخت ها می توانند در 
اثر تقالی کودک واژگون شوند، لذا الزم است در خرید آن به استاندارد بودن آن توجه کافی نمود.
به طورکلی در تهیه هر نوع تختخواب و وسایل داخل تخت کودک باید به نکات زیر توجه داشت:

 تختخواب باید استحکام کافی داشته باشد و در اثر تکان های مداوم نشکسته و باعث سقوط و 
صدمه رساندن به کودک نگردد.

شرایط محل خواب و نگهداری کودک
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 دارای نرده های بلند جهت حفاظت از سقوط کودک و فاقد لبه های تیز و برنده باشد. این نرده ها 
باید طوری طراحی شوند تا کودک به محیط اطراف دید کافی داشته باشد و فاصله نرده ها باید به 

حدی باشد که سر کودک از بین آنها عبور نکند.
 جابه جا کردن تخت باید آسان باشد، لذا در زیر پایه های تخت چرخ های قفل دار کار گذاشته 

شود که در ضمن ثابت بودن امکان جابه جایی آن آسان شود.
 برای تختخواب کودکان تشک فنری و همچنین تشک با روکش پالستیکی توصیه نمی شود. 
برای اینکه تشک خشک و تمیز بماند، می توان روکش آن را از پارچه های نفوذ ناپذیر به آب و قابل 

شست وشو انتخاب کرد و سپس روی آن را با ملحفه نخی پوشاند.
 برای حفاظت کودک از گزش حشرات بهتر است تختخواب پرده توری داشته باشد.

 ملحفه ها و روبالشی بایستی از پارچه های نخی و نرم و به تعداد کافی جهت تعویض مرتب تهیه 
شود.

 برای رو انداز کودکان بهتر است از پتوهای پشمی یا پنبه ای سبک ملحفه شده استفاده گردد. 
لحاف ها و بالش های حاوی پر به دلیل ایجاد حساسیت برای کودکان توصیه نمی شود.

 بالش شیرخواران باید نرم و قابل شست وشو و از الیاف طبیعی و پنبه ای باشد. برای نوزادان بهتر 
است از بالش استفاده نشود. البته بعضی از کودکان به علت شل بودن دریچه مری به معده دچار 
برگشت شیر از معده به مری هستند در این گونه کودکان به توصیه پزشک کودک را باید طوری 
خواباند که سر باالتر از تنه قرار گیرد. لذا از بالش و در موارد شدید عارضه از صندلی های طبی 

برای خواب کودک باید استفاده شود.
از  بهتر است  قرار می گیرند،  استفاده  از شش ماهگی مورد  بعد   کیسه های خواب که معموالً 

جنس پنبه ای و یا پشمی بسته به شرایط آب و هوایی محل زندگی کودک انتخاب گردند.
 از قرار دادن تختخواب در مکان های خطرناک برای کودک مانند کنار پنجره، زیر لوستر، نزدیک 

کلید و پریز برق، وسایل الکتریکی )آباژور، اتو و  ...( اجسام نوک تیز و برنده باید خودداری کرد.

بیشترین مواقعی که در دوران شیرخوارگی باعث ایجاد خطر در کودک می شود عبارت اند از:
الف( نشستن

ب( ایستادن و راه افتادن
ج( استفاده از اسباب بازی

الف( نشستن: کودک شیرخوار در سنین بین 4 تا 8 ماهگی تمایل به نشستن دارد. این کار 
برای او لّذت زیادی دارد توجه به نکات زیر در هنگام نشستن کودک از بروز خطرات احتمالی 

پیشگیری خواهد کرد:
تا بتواند در وضعیت نشسته قرار گیرد  با گذاردن بالش در پشت کودک به او کمک کنید    1
البته مّدت نشستن نباید از 10 تا 15 دقیقه بیشتر باشد. در دو طرف او هم می توانید بالش قرار 
دهید به دلیل اینکه ممکن است به یک طرف برگردد. همچنین می توانید کودک را در صندلی 
مخصوص با توجه به نکات ایمنی و بستن کمربند قرار دهید و اسباب بازی های مورد عالقه اش را 

در دسترس او بگذارید.
2  کودک در سنین 8 تا 12 ماهگی به تنهایی قادر به نشستن خواهد بود، می توانید ملحفه ای 

تأمین ایمنی و جلوگیری از بروز خطرات در دوران کودکی
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تمیز بر روی فرش انداخته، اطراف او را خالی کنید و اسباب بازی های موردعالقه اش را در دسترس 
او قرار دهید یا از پارک1 مخصوص کودک استفاده کنید توجه داشته باشید کودک را هیچ گاه تنها 

نگذارید و از دور مواظب او باشید.

ب( ایستادن و راه  افتادن: نخستین تالش های کودک برای ایستادن، در حدود 10 ماهگی 
صورت می گیرد. کودک در این زمان وقتی در تختخواب خود قرار دارد می تواند سرپا ایستاده، 

دست هایش را رها کند ولی ناگهان می افتد، بنابراین توجه به نکات زیر ضروری است:
1  تختخواب کودک باید نرده داشته باشد تا کودک در معرض سقوط قرار نگیرد.

2  کودک در سنین 8 تا 12 ماهگی قادر به چهار دست وپا رفتن است و به هر طرف سر می زند 
باید مراقب بود اطراف  از زمین برداشته، به دهان بگذارد.  و می تواند اشیای کوچک و آلوده را 

کودک همیشه تمیز باشد.
3  در سنین 10 تا 12 ماهگی با گرفتن دست، او می تواند از زمین بلند شود باید مراقب بود که 

این عمل به سرعت صورت نگیرد وگرنه منجر به افتادن کودک خواهد شد.
4  در سنین 12 تا 14 ماهگی از زمین بلند شده، با پاهای باز در حالتی که باالتنه اش به طرف 
جلو است و دست هایش را برای حفظ تعادل نگه داشته است می ایستد و سپس شروع به راه 
رفتن می کند و چون مبتدی است احتمال سقوط زیاد است لذا باید مراقب او بود. در این سن 
چهار دست وپا از پله ها باال می رود و جلوگیری از خطر سقوط او بسیار مهم است. پله ها را باید 
به نرده های حفاظتی مجهز نمود و از طرفی کودک را کنترل کرد تا به تنهایی از پله ها باال نرود.

5  کودک در سن 18 ماهگی می تواند روی صندلی خود بایستد و از صندلی های دیگر باال برود 
این عمل برایش بسیار لذت بخش است لذا نباید از این عمل او ممانعت شود و باید با کنترل و 

نظارت او را آزاد گذاشت. صندلی مخصوص کودک باید به کمربند مجهز باشد.

ج( استفاده از اسباب بازی: در هنگام استفاده از اسباب بازی به نکات ایمنی زیر توجه نمایید:
1  برای ایمنی بهتر ابتدا ملحفه تمیزی روی فرش انداخته، سپس اسباب بازی ها را در اختیار 

کودک قرار دهید. مراقب باشید کودک به اطراف اتاق نرود.
جنبۀ  کردن  سرگرم  عالوه بر  و  باشد  کودک  سن  و  جنسیت  با  متناسب  باید  اسباب بازی    2
یادگیری نیز داشته باشد و در مورد شیرخواران حتماً سعی شود از قطعات ریز و کوچکی که قابل 

بلعیدن است استفاده نگردد.
3  حتی المقدور اسباب بازی های بُرنده، شکننده و نوک تیز را از دسترس کودک دور نگاه دارید.

4  اسباب بازی های فلزی و شیشه ای را هرگز در اختیار او قرار ندهید.
5  هرگز اسباب بازی کودک را با روبان و نخ به گردن او نیندازید و یا به میله های تختش گره 

نزنید زیرا این بی احتیاطی باعث خفگی کودک خواهد شد.
6  از گذاشتن کیسه های نایلونی در دسترس کودک اجتناب ورزید چرا که کودکان کیسه را به 

سر می کشند. این امر ممکن است باعث خفگی آنان شود.
از رنگ های سمی و پاک شدنی در  باشند.  باید حتی االمکان قابل شست وشو  7  اسباب بازی ها 

ساخت آن استفاده نشود.

1ـ پارک فضایی است که اطراف آن با تور پوشانده شده و کف آن با پوشش قابل شست وشو فرش گردیده و 
محیط خوبی است که کودک را از خطرات احتمالی دور نگه می دارد.
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فضاهای مسکونی
اتاق های خواب 

چیدمان ها و فواصل اثاثیه

اکثر فواصل و اندازه های اتاق خواب های نشان داده شده در اینجا به صورت حداقل بوده و صرفاً 
ساختمان ها  از  بعضی  برای  شده اند.  کشیده  تصویر  به  طراحی  اولیۀ  اهداف  تأمین  منظور  به 
اتاق خواب هایی حتی با ابعادی کوچک تر نیز مناسب است. حال آنکه در تعداد زیادی از خانه های 
خصوصی و آپارتمان های لوکس اتاق خواب های بزرگ تری وجود دارد. به عالوه، در تحلیل نهایی 
شیوۀ زندگی، ابعاد و اندازه های اثاثیه، فراهم آوردن امکان فعالیت های مقتضی و طراحی بدون 

مانع، همگی عواملی هستند که در هنگام طراحی باید در نظر گرفته شوند.
حداقل ابعاد پیشنهادی اتاق خواب بدون در نظر گرفتن کمد، باید 305cm ×365cm باشد.

این در حالی است که حداقل ابعاد پیشنهادی برای اتاق خوابی بزرگ تر یا اتاق خواب اصلی بدون 
در نظر گرفتن کمد باید 490cm ×365cm باشد.

در مقایسه با سایر اتاق ها، در اتاق خواب قسمت اعظم کف اتاق توسط اثاثیه اشغال می شود. در 
این میان پنجره ها و درب ها درصد  زیادی از دیوارها و تیغه ها را تشکیل می دهند و این دو عامل، 

طراحی اتاق خواب را به ویژه هنگامی که کوچک باشد، پیچیده می سازند. 
بعضی از اتاق های کوچک تر به علت طرح اولیه شان، بهتر از اتاق های بزرگ تر نیازها را برطرف 
می سازند. به منظور استقرار تخت خواب و دیگر اثاثیه به بهترین نحو، باید مکان درب ها و پنجره ها 

و کمدها را به دقت و صحیح طراحی کرد.
یک اتاق خواب باید هم از نظر دید و هم از نظر صدا دارای آسایش باشد. اتاق خواب بچه ها باید 
دورتر از اتاق نشیمن باشد زیرا صحبت های داخل اتاق نشیمن مانع خواب بچه ها می شود. باید در 

جاهای ممکن بین تمام اتاق خواب ها کمد تعبیه کرد.
هر بچه به فضایی مخصوص به خودش نیاز دارد تا بتواند حس مسئولیت پذیری و احترام به حقوق 
دیگران را در خود پرورش دهد. ایدئال ترین طرح این است که برای هر بچه اتاق خواب جداگانه ای 
در نظر گرفته شود ولی به علت اینکه این امر همیشه امکان پذیر نیست در صورت استفاده از یک 

اتاق باید برای هرکدام تخت جداگانه ای در نظر گرفت.
فضای مورد نیاز تخت و فضای فعالیت و اثاثیۀ مقابل تخت حداقل عرض اتاق را مشخص می کنند. 
عرض های کمتر از 275 سانتی متر معموالً نیازمند مساحت بیشتری برای جا دادن اثاثیۀ مشابه 

می باشند.
به غیر از خوابیدن، اتاق خواب محل تعویض لباس نیز است. به این دلیل بین لباس پوشیدن، محل 

نگهداری لباس و اتاق خواب رابطه ای درونی وجود دارد.
نه تنها  بیشتر  فعالیت های  برای  اتاق خواب  از  استفاده  آپارتمان های کوچک  بدیهی است که در 
اتاق خواب،  در  که  است  الزم  ترتیب  بدین  می باشد.  نیز  ضروری  بلکه  است،  مقرون به صرفه 

فعالیت های دیگری همچون استراحت، کار و بازی کردن را نیز بگنجانیم.
ابعاد  به  دونفره  تخت  یک  داد:  جای  را  زیر  لوازم  حداقل  باید  بزرگ  اتاق خواب  یک  درون 
نیاز  صورت  در   ،200 cm ×100 cm ابعاد  به  هرکدام  یک نفره  تخت  دو  یا   ،200 cm ×135 cm
گهواره ای به ابعاد cm ×70 cm 45، یک میز آرایش به ابعاد cm ×105 cm 55، یک قفسۀ کشودار به 
ابعاد cm ×45 cm 90، یک یا دو صندلی به ابعاد cm ×45 cm 45، دو میز وسایل خواب و یک میز یا 
میز تحریر کوچک به ابعاد cm ×90 cm 45. شکل های 1 تا 3 سه نوع ترکیب، فضاهای آزاد اثاثیه و 

ابعاد مورد نیاز اتاق را به تصویر کشیده اند.
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فضای کافی برای نگهداری وسایل، الزم و ضروری است. هر اتاق خواب حداقل به یک کمد لباس 
احتیاج دارد. برای اتاق خواب های بزرگ کمدی حداقل به طول 150 سانتی متر نیاز است. برای 
اتاق های متوسط به کمدی حداقل به طول 90 سانتی متر احتیاج داریم. کلیه کمدهای لباس 

به 60 سانتی متر عمق نیاز دارند. هر اتاق خوابی باید یک کمد با استانداردهای زیر داشته باشد:
1  عمق: 60 سانتی متر

2  طول )برای اتاق خواب های بزرگ(: 150 سانتی متر
3  ارتفاع:

الف( حداقل 160 سانتی متر فضا برای آویزان کردن لباس.
ب( قفسۀ زیرین نباید بیش از 190 سانتی متر از کف اتاق فاصله داشته باشد.

4  یک قفسه و یک میله حداقل با 30 سانتی متر فضا در باالی قفسه.
5  حداقل نصف کف کمد باید مسطح باشد و نباید بیش از 30 سانتی متر از کِف اتاِق مجاور 

باالتر باشد.
فضاهای مسکونی

ابعاد مبلمان
انواع تخت ها و تشک ها و اندازۀ آنها

شکل یک ارایه دهندۀ ابعاد و اندازه های تخت و تشک هاست که یک طراح می تواند با استفاده از آنها 
اتاق ها را طراحی نماید. با این وجود جداول یک و دو چنین بیان می دارند که در میان صنایع تخت سازی 
و تشک سازی دسته ای گسترده از ابعاد وجود دارند که می توان برای طراحی از میان آنها اندازه ای 
از واژۀ تخت / تشک، استاندارد های  با استفاده  انتخاب نمود. سازندگان بسیاری وجود دارند که  را 
اندازه گیری مختلفی را ارائه می دهند، به نحوی که این استانداردها با استانداردهای دیگر سازندگان 
تفاوت دارد. در نهایت،طراح در هنگام انعقاد قرارداد با مشتری باید اندازۀ دقیق را تأیید نماید و باید 
اطمینان حاصل کند که مشتری وی تخت یا تشک انتخابی خود را دیده و امتحان کرده است. زیرا در 

نهایت این مشتری است که روی این تشک ها و تخت ها می خوابد.

شکل 1
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135
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جدول 1ـ ابعاد و اندازه و انواع تشک های نوجوانان، جوانان و بزرگساالن

نوع تشک
طول به سانتی مترعرض به سانتی متر

حداکثرحداقلحداکثرحداقل

1456090100ـ گهوارۀ سبدی روپوش دار

25565115130ـ تخت قابل حمل و نقل

36095115147/5ـ تخت نوجوانان

48590167/5195ـ تخت جوانان

57585190195 ـ تخت دوطبقه

68090190205  ـ تخت خوابگاهی

79090190205ـ تخت بیمارستان

89090188190  ـ تخت دوقلوی باریک

215و9100100190205ـ تخت دوقلو

10135135188190ـ تخت دونفره تمام قد

11152/5152/5205215ـ تخت به اندازۀ تخت کویین

12195200205215ـ تخت به اندازۀ تخت کینگ

13135135205205ـ تخت دونفرۀ کشیده

14115115190205ـ تخت دوقلوی سوپر

جدول 2ـ ابعاد و اندازه و انواع بالش ها

نوع بالش
طول به سانتی مترعرض به سانتی متر

حداکثرحداقلحداکثرحداقل

1545506570ـ استاندارد

16505573/575ـ کویین

1750559090ـ کینگ

توجه: بسیاری از سازندگان، بالش های کوچک تر را برای تخت های نوزادان و جوانان و بالش های بزرگ تر 
را برای تخت های بزرگساالن تولید و به فروش می رسانند.
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تخت های کاناپه ای/کاناپه های قابل تبدیل

تخت های کنار دیواری و تخت های تودیواری

ABCD

عرض درِب محفظهعرض تخت
عمق: از پشت کمد 
تا پشت درب های 

محفظه

فاصلۀ لبۀ تخت در 
حالت بازشده از 
دیوارۀ پشتی کمد

10020035110
12020035135
13520035145

ارتفاع: از کف تا باالی محفظه
برای تخت 100 سانتی متری: 120 سانتی متر ـ برای تخت 120 سانتی متری: 135 سانتی متر و برای 

تخت 135 سانتی متری: 150 سانتی متر
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305 cm ×360 cm شکل 2ـ تخت دونفره ـ در یک اتاق به ابعاد

ABCD

عرض درِب محفظهعرض تخت
عمق: از پشت کمد 
تا پشت درب های 

محفظه

فاصلۀ لبۀ تخت در 
حالت بازشده از 
دیوارۀ پشتی کمد

205 استاندارد10010550
220 کشیده

205 استاندارد13514550
220 کشیده

220 کویین20516050×152/5
220 کینگ20520050×195

ارتفاع: از کف تا باالی محفظه
205 سانتی متر: برای تخت های 100 و 135 سانتی متری که طول استاندارد آنها 190 سانتی متر است.

220 سانتی متر: برای تخت های کویین، کینگ و کشیده که طول آنها 205 سانتی متر است.
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330 cm ×490 cm شکل 3ـ یک جفت تخت مجزا در اتاق به ابعاد

365 cm ×460 cm شکل 4ـ یک جفت تخت ـ دو عدد کمد در اتاق به ابعاد
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فضاهای مسکونی 
اتاق های خواب 

چیدمان ها و فواصل اثاثیه

شکل 5ـ الف( و ب( اتاق خواب اصلی باتخت خواب بچه؛ ج( اتاق خواب اصلی بدون تخت خواب بچه.
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شکل 6  ـ الف( اتاق خواب یک نفره؛ ب( اتاق خواب 2 نفره

سانتی متر

سانتی متر

سانتی متر

سانتی مترسانتی متر
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شکل 7  ـ اندازه پیشنهادی یک اتاق خواب متوسط cm ×365 cm 305 است، این تصاویر بر این داللت 
پاتختی،  میز  cm ×335 cm 290 ، یک تخت دونفره،  اندازه  به  تنها  اتاقی  دارند که چگونه می توان در 

صندلی و میز آرایش را جای داد.

خالص  مساحت  دو نفره.  اتاق خواب  9ـ  شکل 
نوع  این  از  که  افرادی  قوی  احتمال  به  14/7 متر مربع، 
از: بزرگساالن،  اتاق خواب استفاده می کنند عبارت اند 
بچه مدرسه ای های هم جنس، بچه های غیر هم جنسی که 

زیر 9 سال باشند و بچه های زیر 7  سال.

شکل 8  ـ توصیه می شود که بیش از 2 نفر 
از یک اتاق خواب استفاده نکنند. در مواقعی 
اجازه  مکانی  محدودیت های  یا  بودجه  که 
هیچ گونه انتخابی را نمی دهد، ممکن است 
برسد.  به نظر  ضروری  خوابگاهی  آرایش 
ایاالت  شهرسازی  و  مسکن  توسعه  اداره 
متحده آرایش طرح باال را پیشنهاد می کند.

فضاهای مسکونی 
اتاق های خواب 

اطالعات کلی طراحی
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رخت آویز  روی  آویزان  لباس های  برای  الزم  اضافی  فاصله 
موازی با چوب لباسی

عرض کمد

10 تا 15 سانتی متر فاصله قالب ها

چوب لباسی رخت آویز

حداقل 9 سانتی متر

3030

40 45
15

فضاهای مسکونی 
اتاق های خواب 

کمدها

عرض 
طول

25
30

236 تا 18

15 20

پایه نیم کره ای به قطر 9 سانتی متر 
از چوب یا فلز برای کاله

حداقل 
5  سانتی متر

کالهها

کالهی که در زیر 
قفسه آویزان شده
جاکالهی میخی ممکن است در 

صورت دلخواه به صورت زاویه دار به 
دیوار زده شود.

60

آینه

فضای الزم برای 
جعبه کفش یا 

جاکفشی تر
ی م

انت
1 س

70
ل 

داق
ح

تر
ی م

انت
1 س

45
ثر 

داک
ح

15

25

رخت آویز

فاصله

جاکراواتی فلزی

برش از میان درب

جاکفشی زنانه 
و بچه گانه

حداقل10سانتی متر

7/5 یا 10سانتی متر

قفسه

میخ

خط مرکزی
 جالباسی

و  جالباسی  چوب  قفسه،  است  ممکن 
شده  داده  نشان  که  همان طور  رخت آویز 
با هم ترکیب شده و بر روی میخ ها تنظیم 

شوند.
ـ چوبی: 2/5 سانتی متر  قطر دیرک جالباسی 
فلزی: 2 سانتی متر. هنگامی که طول دیرک 
بیش از 120 سانتی متر شود، به یک حایل 

اضافی احتیاج است.

قفسه و دیرک آویز جالباسی
به  پشت  به صورت  می تواند  ابتدایی  نوع 
پشت ساخته شده باشد یا به صورت ردیفی 

همان طوری که نشان داده شده است.

28 یا 30

استفاده از پشت درب کمد

20

15

50

7/5

20 تا 23

7

10

9

میله فلزی به قطر 1/3 
سانتی متر

کف اتاق

جاکفشی جلوباز کشویی برای قفسه

20=     بچه گانه
25=  زنانه

30=  مردانه

جاکفشی ها

2/2
1

3020 23

11/5

سطح چهارچوب

کفش های مردانه متوسط

ابعاد دقیق داخلی کشو با توجه به اندازه پیراهن های 
رسمی مردانه معین می شود. طول و عرض کشو 

می تواند 25 سانتی متر و 50 سانتی متر باشد.

50

15

25

پیراهن های 
رسمی 
مردانه

پیراهن های 
نرم

 مردانه

ابعاد کشو یا قفسه کشویی

فواصلـ  انواع پوشاک

 T.S.S برای فاصله درب به
مراجعه  شماره 69  سری 

کنید.

در کمدهای خانم ها قفسه کشودار 
می تواند تا قفسه باالیی ادامه یابد. 
ارتفاع دقیق آویزان کردن کت 
سانتی متر  مردانه 97  شلوار  و 

می باشد.

کف پرداخت شده اتاق خوابکف پرداخت نشده اتاق

35
ر( 

اکث
حد

(
ه(

دان
مر

ر )
ی مت

انت
8 س

ر 0
اکث

حد

کشو، جاکفشی، محل نگهداری 
هر چیز ممکن و غیره

اگر فضای آویزان کردن لباس در 
باالی قفسه کشودار در نظر گرفته 
نشده باشد کشوها می توانند تا زیر 

قفسه باالیی ادامه یابند.

 180 باید  جالباسی  چوب 
سانتی متر از کف اتاق فاصله 

داشته باشد )به طور متوسط(

ارتفاع دقیق آویز 142 سانتی متر 
سانتی متر   160 و  زنان(  )برای 

)برای مردان(

قفسه برای کمد اتاق خواب

قفسه جلو باز کشویی

قفسه کشویی با انواع مختلف برای 
طرح جلوی آن

25 یا 50
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کمدهای  طول  کل  به  دسترسی  منظور  به 
است  ممکن  که  آنجا  تا  می باید  کم عمق 

قسمت جلویی کمد به صورت درب باشد.

60فضای رخت آویز با 15 سانتی متر اضافی

40

142

چوب لباسی های 
کشویی به 

اندازه های 25 
سانتی متر تا 60 

سانتی متر و به باال 
موجود است.

درب های 65 سانتی متری تاشو، 
لوالیی یا کشویی

میله های آویز کشویی 
حداکثر تعداد لباس ها 

را در خود جای می دهد 
بدون اینکه چروک شوند.

کمد متناسب

65 cm × 205 cm

تقریباً 18 دست لباس بر روی 
چوب لباسی ها جامی گیرند.

75 تا 60

چگونگی استفاده 
متداول از فضای 
باالی درب، به 

ضعف در دسترسی 
و فضای بدون 
استفاده توجه 

کنید.
7/5

تا
5

فضای جاکفشی

فضای 
رخت آویز با 

15 سانتی متر 
اضافی

15

60

100
65 cm × 205 cm

تقریباً 12 دست لباس بر روی چوب لباسی ها جامی گیرند.

کمد خیلی کوچک
رخت آویز کمدهای بچه ها می تواند پشت درب یا 
دیوارهای جانبی تعبیه شده باشد و می تواند از نظر 

ارتفاع قابل تنظیم باشد. )به جزییات رجوع شود(

خط سقف

خط کف اتاق

14
ه(2

ردان
)م

16
0)

انه
)زن

18
0)

ط
وس

)مت

17
0

95
ه( 

ردان
)م

فضا برای 
قفسه کشودار

این فضا در 
کمدهای زنانه 
ممکن است 

به صورت قفسه 
باشد.

قفسه و دیرک 
آویز

قفسه های مجزا با 
درب های جداگانه

لباس های بلند 
و پیراهن های 

زنانه

لباس های 
کوتاه و کت و 

شلوارها

فضای خالی 
برای کمد و 

جاکفشی

کمدهای کم عمق

30

قفسه باالیی کاربردی ندارد 
زیرا عمق آن بسیار زیاد است. 
یک یا دو قفسه می تواند در آن 

تعبیه گردد.

کف کمد که باید با باالی 
چهارچوب درب هم تراز باشد.

در چهارچوب درب برای کشوها 5 
سانتی متر فاصله بگذارید مگراینکه عمق 

کمد اجازه بیرون آوردن کشو را بدهد.

فضای انباری مرده

روشنایی مطلوب کمد که ترجیحاً با کلیدهای داخل چهارچوب کنترل می شوند.

دیرک
قفسه 
کشودار

60 60 یا 35 گسترش 
ممکنه

آویز
 دیواری

این اندازه باید 
مساوی دو برابر 

عمق قفسه 
کشودار باشد.

کمد بسیار کم عمق

کمدهای عمیق

کمد در 
17دسترس

ا 0
18 ی

کمد با 25 یا 0
50  سانتی متر 
در  قسمت جلو

قفسه های باالیی
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طراحي مبلمان اداري

شکل 10ـ کلیات محل کار با محل نشستن مهمان

شکل 11ـ محل کار U شکل
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فضاهای اداری
محوطه های پذیرش 
جزئیات میز پذیرش

شکل 12ـ یک میز پذیرش بزرگ تر چنانچه در اینجا نشان داده شده، در سه طرف مختلف می تواند 
سطوح کاری داشته باشد. با این نوع پیکربندی، طراح باید در فکر طرف باز میز تحریر باشد. مطابق 
با کلیه میزهای پذیرش معمولی، طراح باید در درون ساختار طرح کارشده چوبی محل هایی را جهت 

سیم کشی و ادوات الکتریکی پیش بینی نماید.

سانتی متر
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شکل 13ـ اندازۀ دفاتر کار یک نفره و چندنفره، بسته به نوع کار و هدفی که برای آن در نظر گرفته 
شده است، تغییر می کند. سطح کار، طول و عرض در نظر گرفته شده برای برگشت ها، اندازۀ صندلی 
و فضای اطراف صندلی ها برای گردش حول آن، همگی از مساحتی که به آن اختصاص داده می شود، 

تأثیر می پذیرد.
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اینچسانتی متر

88Aـ223/577ـ195/6

76/230B

58Cـ147/346ـ116/8

28Dـ71/122ـ55/9

30Eـ91/424ـ61/0

28Fـ71/124ـ61/0

3Gـ7/62ـ5/1

22Hـ55/920ـ50/8

60Iـ152/448ـ121/9

116Jـ294/692ـ233/7

42Kـ106/736ـ91/4

9Lـ22/96ـ15/2

6124M

60Nـ152/442ـ106/7

48Oـ121/936ـ91/4

78Pـ198/157ـ144/8

48Qـ121/933ـ83/8

18Rـ45/712ـ30/5

30Sـ76/221ـ53/3

32Tـ81/324ـ61/0

فضاهای اداری
دفاتر خصوصی

دفتر کار مدیریت
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شکل 15ـ میز کنفرانس گرد

 شکل 14ـ میز تحریر گرد
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دفاتر خصوصی نشان داده شده در اشکال 12 تا 17، نشان دهندۀ اتاق های اداری در اندازه های متوسط 
و بزرگ برحسب نوع نیاز هستند. طرح هر دفتر باید با مشتری مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان 
حاصل شود که کلیه اهداف در نظر گرفته شده، منظور می شوند. دفاتر با این اندازه را نمی توان به 

راحتی به عنوان اتاق کنفرانس مورد استفاده قرار داد.
 

فضای اداری
دفاتر خصوصی

اطالعات طراحی، نمونة چیدمان وسایل اتاق

 ،485 cm ×640 cm شکل 16ـ
31 متر مربع

 ،365 cm ×730 cm شکل 19ـ
26/6 متر مربع

 ،365 cm ×485 cm شکل 20ـ
17/7 متر مربع

 ،365 cm ×610 cm شکل 21ـ
22/2 متر مربع

 ،365 cm ×700 cm شکل 17ـ
25/5 متر مربع

 ،455 cm ×550 cm شکل 18ـ
25 متر مربع
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فضای های اداری
دفاتر خصوصی

اطالعات طراحی، نمونة چیدمان وسایل اتاق

شکل 22ـ cm ×670 cm 425 = 28/4 متر مربع

شکل 23ـ cm ×855 cm 425 = 36/3 متر مربع

شکل 24ـ cm ×1000 cm 580 =  58 متر مربع
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سانتی متراینچ

45/7Aـ1840/6ـ16

Bحداقل 40/6حداقل 16

Cحداقل 45/7حداقل 18

45/7Dـ1838/1ـ15

Eحداقل 67/3حداقل 26/5

3076/2F

شکل 25
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اتاق های اداری
اتاق های همایش

اطالعات طراحی: ابعاد میز و تعداد افراد

میزهای گرد )دایره ای(
حداقل اندازه 
توصیه شده 
برای اتاق 
)برحسب 
سانتی متر(

تعداد 
تقریبی 
صندلی

محیط 
)برحسب 
سانتی متر(

قطر 
)برحسب 
سانتی متر(

15958305ـ61012×610

14864275ـ58011×580

12770245ـ55510×555

11675215ـ4909×490

9581185ـ4408×440

8471150ـ3957×395
6377120ـ3505×350
5330105ـ3204×320

میزهای مربعی )چهارگوش(
حداقل اندازه توصیه 

شده برای اتاق 
)برحسب سانتی متر(

تعداد 
تقریبی 
صندلی

طول ضلع 
)برحسب 
سانتی متر(

12150ـ3958×395
8135ـ3654×365
8120ـ3504×350
320×3204105
275×275490

میزهای کنفرانس دایره ای دارای مزایایی هستند که از آن جمله می توان به برابری و نزدیکی افراد 
به هم اشاره کرد. به عبارت دیگر، اگر رتبه و مقام یک موضوع مطرح باشد یا اگر یکی از دیوارهای 
دفتر برای استفاده از وسایل سمعی و بصری باشد، این شکل میز زیاد رضایت بخش نیست. همین 
مشکالت برای میزهای مربعی )چهارگوش( هم مطرح است. بنابراین در هر دو مورد، اندازۀ صندلی، 
فاصلة صندلی ها و کارهایی که پشت هر میز انجام می شود، از جمله عواملی هستند که تعداد نفرات 

اطراف هر میز را تعیین می کنند.
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فضاهای اداری 
اتاق های همایش

اطالعات طراحی: ابعاد میزها و تعداد افراد

میزهای مستطیلی شکل

حداقل اندازه 
توصیه شده 

برای اتاق
تعداد تقریبی 

صندلی
طول 

)برحسب 
سانتی متر(

عرض 
)برحسب 
سانتی متر(

30855185ـ122028×550

28790185ـ116026×550

26730185ـ101024×550

24670150ـ98022×455

22610150ـ92020×455

20550135ـ83018×410

18490135ـ76016×410

16425135ـ70014×410

14395120ـ64012×365

14365120ـ58012×365
12335120ـ58010×370
12305120ـ52010×360
10290120ـ5008×360
10275105ـ4908×320
10260105ـ4708×320
10245105ـ4508×320
8320105ـ4406×320
8215105ـ4306×320
820090ـ4106×305
818590ـ4006×305
616575ـ3804×275
615075ـ3654×275
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میزهای مستطیلی شکل و قایقی شکل در مواقعی که سلسله مراتب و رتبه و مقام در ترتیب نشستن 
اهمیت دارد به کار می روند. همچنین هر دو مورد برای دفاتری که در آنها در یک انتهای اتاق، دیواری 
برای استفاده از وسایل سمعی و بصری تعبیه شده یا جایی که سخنران به ارایه مطالب می پردازد، 

مناسب است.

10245105ـ4608×305
10275110ـ4908×335
12305120ـ52010×365
12335130ـ58010×400
14365140ـ64012×425

16430150ـ70014×455

18490160ـ79016×490

22550170ـ38520×520

24610185ـ97520×550

میزهای قایقی شکل
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فضاهای اداری 
اتاق های همایش

اطالعات طراحی: ابعاد میزها و تعداد افراد

اتاق های کنفرانس / سخنرانی

اتاق های مهمانی

ذوزنقه ای / حلقوی 
شکل برای 12 نفر

به شکل پیست مسابقه برای 
26 نفر

یکپارچه برای 
20 نفر

6 میز با ابعاد
75 cm ×75 cm ×150 cm 

75 cm ×185 cm 6 میز
 4 میز هاللی با عرض 75

 75 cm×185 cm 4 میز با ابعاد
  75 cm ×150 cm 2 میز با ابعاد

قایقی شکل
 برای 28 نفر

V شکل برای 
20 نفر

سبک میزهای کالس درس
 ظرفیت: 162 نفر

75 cm ×245 cmمیزهای
 ظرفیت: 180 نفر

میزهای قطر 155 سانتی متر
 ظرفیت: 180 نفر

ابعاد میز 
)سانتی متر(

35×150
45×185
45×245

ابعاد میز 
)سانتی متر(

75×120
75×150
75×185

ابعاد میز 
)سانتی متر(

120
135
150

فاصلة خط المرکزین 
)سانتی متر(

265
240
250

ظرفیت 
)نفر(

2
3
4

ظرفیت 
)نفر(
6ـ4

6
8

ظرفیت 
)نفر(

6
8ـ6
10ـ8
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فضای های اداری
اتاق های همایش

اطالعات طراحی: ابعاد میزها و تعداد افراد

4 صندلی

12 صندلی10 صندلی

8 صندلی5 صندلی

شکل 26ـ این میزهای کنفرانس در طراحی داخلی فضا کاربرد دارند.

8 صندلی

4 صندلی4 صندلی

12 صندلی

12 صندلی

8 صندلی

8 صندلی

6 صندلی

10 صندلی6 صندلی
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شکل 27ـ این طرح ها، طراح را با اندازه های مختلف اتاق، اشکال میز، سطوح و ظرفیت نشستن افراد 
آشنا می کند. این نقشه ها برای توضیح به مشتری و تخصیص فضای اولیه، مفید و مناسب هستند. البته 

اندازۀ صندلی و فضایی که برای گردش پشت صندلی ها وجود دارد، باعث تغییر ابعاد کلی می شود.

فضای های اداری
اتاق های همایش

اطالعات طراحی: ابعاد میزها و تعداد افراد

12صندلی، 98 مترمربع

12صندلی، 49/5 مترمربع

50 صندلی، 44/8 مترمربع

12صندلی، 30 مترمربع

8صندلی، 30 مترمربع
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فضای اداری
اتاق های همایش

اطالعات طراحی: طرح های اتاق

8 صندلی، 22/3 مترمربع10صندلی، 27/2 مترمربع

12صندلی، 31/2 مترمربع

18 صندلی، 44/5 مترمربع 16 صندلی، 55/8 مترمربع
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فضای اداری
محوطه های پذیرش
جزییات میز پذیرش
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قسمت  باشد،  داشته  وجود  طرف  سه  در  حصاری  که  زمانی  پذیرش  میز  طراحی  در  28ـ  شکل 
این  می پردازیم،  پذیرش  میزهای  معمولی  طراحی  به  که  موقعی  می آید.  به دست  بهتری  خصوصی 
مسئله بسیار با اهمیت است که کلیه وظایفی که از متصدی پذیرش خواسته می شود، شناخته شده 
باشند مانند ایجاد محل نگهداری کافی و مناسب، ارتفاع مناسب در قسمت سطوح کار، جای دادن 

الکتریکی و روشنایی الزم جهت کار وسایل 
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فضاهای اداری
اثاثیه، تجهیزات و وسایل

میزها و صندلی ها

اثاثیه، تجهیزات و وسایل از موارد اولیه ساختمانی جهت طراحی فضاهای اداری می باشند. اطالعات 
ابعادی و تصویری که در این بخش آمده اند براساس خطوط تولیدی می باشد که از تولیدکنندگان 

معینی در دسترس است.
اگر چه اطالعات در یک محدوده وسیع، در صنعت به طور مناسبی استاندارد هستند، اما در بعضی 
موارد در مقایسه با تولیدکننده یکسری تفاوت هایی وجود خواهند داشت. نتیجتًا، اگر چه اطالعات 
ارایه شده برای اهداف طراحی اولیه کافی هستند، ولی به طراح توصیه شده تا فرضیات ابتدایی را 
باشد، وفق دهد.  به طور کامل مشخص شده  تولیدکننده که محصول آن  واقعی  ابعادی  اطالعات  با 
از قفسه های فایلی، قفسه های ذخیره گذاری،  ارایه شده در این قسمت شامل مثال هایی  اطالعات 

میزهای مذاکره، میزهای تحریر و رسانه های الکتریکی هستند.

میزهای تحریر، میزهای کار تک ستونی یا دو ستونی دارای ابعادی مشابه می باشند. برای میزهای 
تحریر کناره دار مخصوص برای رؤسا، کناره ها در ارتفاعی یکسان با سطح میز تحریر می باشند. باید 
حداقل عرضی برابر با 55 سانتی متر باید برای فضای قرارگیری زانو وجود داشته باشد، فاصله 60 

سانتی متر نیز معمول است.
میزهای تحریر نقشه کشی و صنعتگران یا میزهای ستون دار مخصوص منشی معادل با ارتفاع یک 

کشوی مدادی کوتاه تر خواهند بود.
 اندازۀ استاندارد میزهای نقشه کشی معماری یا مهندسی عبارت اند از:

 95 cm 110ـ cm 152/5× عمق cm183 ـ cm 213ـ cm 94× عرض cm ارتفاع

6 ردیف 
قفسه کشویی

2 ردیف قفسه کشویی
1 ردیف جعبه

1 ردیف جعبه3 ردیف جعبه
1 ردیف فایل

میزها

تک ستونیدو ستونی

محدودهاستانداردمحدودهاستانداردمحدودهاستاندارد

50ـ1004540ـ1007560ـ7560

70ـ756565ـ757570ـ7570

152/5ـ2159060ـ215152115ـ152135

شکل 29ـ طرح اداری: میزها ـ اندازه ها
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صندلی راحتی

صندلی منشیصندلی چرخان دسته دارصندلی صلب دسته دار

صندلی کومه ای صندلی نقشه کشی

صندلی کناری کاناپه
شکل 30ـ طرح اداری: صندلی ها ـ اندازه ها

ابعاد صندلی راحتی و کاناپه

ابعاد صندلی

صندلی راحتیکاناپه

استانداردمحدوده

 H 1،H، D،مقادیر
یکسان هستند.

2 صندلی 200ـ157
3 صندلی 228ـ183
4 صندلی 275ـ233

10075Wـ75

10078Dـ65

10075Hـ63

4538H1ـ30

صندلی نقشه کشی قابل تنظیم صندلی کناری
صندلی صلب صندلی کومه ایو صلب

دسته دار
صندلی چرخان 

صندلی منشیدسته دار

استانداردمحدودهاستانداردمحدودهاستانداردمحدودهاستانداردمحدودهاستانداردمحدودهاستانداردمحدوده

5043Wـ757040ـ685550ـ585345ـ604545ـ605043ـ40

6050Dـ756845ـ805550ـ555348ـ605048ـ805545ـ45

8575Hـ858573ـ857570ـ857570ـ1059070ـ857590ـ70

5043H1ـ554340ـ484540ـ454340ـ857043ـ484543ـ43
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مبانی طراحی

• 

آنها، •

رو به رو

قفسه ها،  و  مبل ها  واقعی  اندازه های  اندازه ها:  ترکیب 
ارتفاع ظروف بلوری و لیوان ها، قطر بشقاب ها، اندازه قاشق 
و چنگال و سایر وسایل از این قبیل، اندازه های واقعی قفسه 
می کند.   تعیین  را  غذاخوری  وسایل  و  بلور  شیشه،  جای 
لباس های  و سایر  پیراهن ها  زیر،  لباس های  اندازه  بزرگی 
مورد نیاز هر فرد یا خانواده، اندازه های واقعی قفسه جای 

لباس را تعیین می کند.
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اندازه ها در مبلمان

• 
• 
• 

196
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طراحی مبلمان آشپزخانه

• 

• 
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سیستم مبل

.

 

 

 

میلی متر

معروف ترین

میلی متر و ارتفاع 720 میلی متر
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آشپزخانه یراق آالت  مبلمان
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عالئم داخل ساختمان

ء

عالئم
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فصل 5 
ایمنی، بهداشت  و ارگونومی
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عالئم ايمني  

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پیشنهادی راهنماییبدون خطر، کمک های اولیهاحتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالئم

مثال های کاربردی
عالئم ایست، 

اضطراری، خاموش، 
عالئم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

اشاره و تذکر خطر )مثاًل 
آتش، انفجار، تابش(، 

اشاره و تذکر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهیزات ایمنی شخصی، 

محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از کمربند 
ایمني استفاده 

شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از ماسک 
ایمني استفاده  

شود 

باید از لباس 
ایمني استفاده 

شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشكاري 
استفاده شود

باید فقل شود 

باید از گوشي 
محافظ استفاده 

شود 

باید از پل 
استفاده شود 

قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید از عینک 
حفاظتي 

استفاده شود

باید کفش 
ایمني بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ استفاده 

شود 

باید همه 
دست ها شسته 

شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهیزات 
کمک های اولیه برانكارددوش اضطراریشستشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های 
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
تلفن اضطرارينردبان فرار 
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شیلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

تلفن اضطراری کلید هشدار حریق کاله آتش نشانی 
حریق

عالئم ممنوع      

این آب خوردنی 
نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

 
عبور عابر پیاده 

ممنوع
کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن 
ممنوع

کاربرد این 
دستگاه ها در 

وان حمام، دوش 
یا ظرف شویی 

ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسایل نقلیه 
باالبر ممنوع

ورود افراد متفرقه 
ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستكش ممنوع

عكس برداري 
ممنوع

عدم دسترسي 
براي افراد با 
قطعات فلزي 
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عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

هشدار، مواد 
خورنده

هشدار، مواد 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد آتش زا

هشدار قبل از 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
لیزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الكتریكی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت به 
زمین خوردن و 

گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الكترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژیقابلیت سوختننحوه حفاظت
از دستگاه های  4-    حفاظت کامل و استفاده 

4- ممكن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی
شود

از دستگاه های  3-    حفاظت کامل و استفاده 
3- ممكن است در اثر حرارت و شوک منفجر 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی

شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
صورت استفاده گردد

ولی 2-  با حرارت مالیم مشتعل می گردد می دهد  شدید  شیمیایی  تغییرات   -2
منفجر نمی شود

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 1-  بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
1- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گرددمی گردد

0- در حالت عادی پایدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقايسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع کالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الكتریكی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
4ـ زیر 73 درجه فارنهایت

3ـ زیر 100 درجه فارنهایت
2ـ زیر 200درجه فارنهایت

1ـ باالی 200 درجه فارنهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممكن است منفجر شود

3ـ ممكن است در اثر حرارت و شک منفجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطرناک

1ـ باخطر کم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALKقلیایی

COR خورنده

سفید

لوزی خطر
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روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده

خاموش کننده های نوع آبی پودری چند منظوره 
CO2  هالون 

خاموش کننده های پودری چندمنظوره 
خاموش کننده های نوع آبی

CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند: 
چوب، کاغذ، پارچه

موادی که از عمق می سوزند مانند: 
 چوب، زغال سنگ، پارچه

موادی که در اثر حریق شكل خود را 
از دست می دهند مانند: الستیک نرم، 

پالستیک نرم

A دسته
 جامدات احتراق پذیر به جز فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مكانیكی

 CO2 خاموش کننده های پودری و
خاموش کننده  هالون  

AFFFخاموش کننده های

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و غیره 
)غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت 
و گریس الكل، کتون ها و غیره )قابل 

حل در آب(

B دسته
مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب 
شوند تولید گاز قابل اشتعال می نماید 

مانند:  کاربید

 C دسته
گازهای قابل اشتعال

خاموش کننده های CO2 خاموش کننده های هالون
کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 

ترانسفورماتورها
 D دسته

تجهیزات برقی

دسته Eمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک
فلزات قابل اشتعال

میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف

50  ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود.3

500  ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود.4

1000ـ 500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود.5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود.6

5000  ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تكرار زیاد انجام می شود.7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9
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میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جريان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورة زمان تست )سال(نوع خاموش کننده آتش نشانیردیف

5خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ1

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر  تر شیمیایی5

6
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

آلومینیم و یا برنجی
12

7
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه
12

8
خاموش کننده های حاوی پودر و دارای بالن )کارتریج( یا سیلندرهای 

فوالدی ریخته گری شده
12
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عالئم و کدهای بازيافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یكی از عوامل مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به خصوص در 
مباحثی همچون طراحي و توسعۀ پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یكی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفكیک زباله در مبدأ کمک نماید 
عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنۀ کاال ست که نوع جنس محصول را بیان می دارد که در زیر، به بیان 

برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضیحاتکد توضیحاتکد 

پلی اتیلن با چگالی باالپلی اتیلن تری فتاالت

پلی اتیلن با چگالی پایینپلی وینیل کلراید

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که عمدتاً 
شامل اکریلیک ها،     فایبرگالس، 

پلی آمید و مالمین )اوره 
فرمالدئید( هستند

 کدهای 8 تا 14 به ترتیب مربوط به باتری های 
سرب ـ اسیدی، قلیاتی، نیكل کادمیوم، نیكل 

متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن 
)باتری های قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، 
و  نامه  پاکت  روزنامه،  کاغذ 

غیره

آهنکاغذ

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

PET

PVC
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 70تا 79 
مربوط به انواع شیشه ها است

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک یا آلومینیوم

آلومینیوم

چوب

چوب پنبه

 

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51
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کدها

کدها عبارت اند از: 

بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک  اتیلن ترفتاالت، قابل  PETE 1 پالستیک کد 1: پلی 
استفاده می شود.  غیره  و  و ظرف های یک بار مصرف  نوشابه  بطری های آب،  عنوان  به  است که 
محكم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، 

فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می شود.
HDPE 2  پالستیک کد2: پلی اتیلن با غلظت باال که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. 
پالستیک نوع خشک است، اما زود شكل می گیرد و معموالً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، 
بازیافت به لوله های پالستیكی، قوطی  با  قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، 

شوینده ها، خودکار، نیمكت و غیره تبدیل می شود.
PVC  3  پالستیک کد 3: پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می شود. با آنكه محیط زیست 
و سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن 

ماشین استفاده می شود. 
LDPE 4  پالستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش 
به کار  خشكشویی  کاورهای  فشاری،  قوطی های  بسته بندی،  شیرینی،  نخ های  در  معموالً  است. 
می رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده 

می شود.
pp 5 پالستیک کد 5: پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. 
و  راهنمایی  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه های کشویی کاربرد دارد. رانندگی، 
PS 6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار 
و غیره به کار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنكه گرما را زیاد منتقل 
اما  نیست،  بازیافت شهرداری ها  برنامه های  ماده جزو  این  آنكه  با  دارد.  زیادی  کاربرد  نمی کند، 

تبدیل شود. پالستیكی  و ظروف  تخم مرغ، خط کش  شانه های  عایق های حرارتی،  به  می تواند 
از  ترکیبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستیک ها  سایر   :7 کد  پالستیک  موارد  سایر   7
زین  از  هرچیز  می توانند   7 کد  با  محصوالت  نیستند،  بازیافت  جزو  باشند.  فوق  پالستیک های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پالستیک با 
این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پالستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پالستیكی و مواد 

هستند. سفارشی 
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دقت و توجه به هنگام حمل بار

نکات ایمنی حمل با جرثقیل

اطمینان از تحمل بار توسط زنجیر یا تسمه

اطمینان از محكم بودن تسمه یا زنجیر

دقت و توجه در نحوه صحیح انتقال بار

جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBAمدت مواجهه در روز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15
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 جدول حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

نام علمی ماده شیمیایی
وزن 

مولکولی

حد مجاز مواجهه شغلی
مبنای تعیین حد مجاز مواجههنمادها

TWASTEL/C

سرب و ترکیبات معدنی آن
 Lead and inorganic

compounds as Pb

207/20
اختالالت سیستم اعصاب محیطی و A3؛BEL ـmg/m3 0/50متفاوت

مرکزی؛  اثرات خونی

کرومات سرب ؛
Lead chromate as Pb 323/220/50 mg/m3

0/012 mg/m3
ـ
ـ

BEL؛ A2
A2

آسیب سیستم تولید مثل  در مردان و 
اثرات ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان
Lindane290/850/5 mg/m3ـA3 آسیب کبدی؛ اختالل سیستم اعصاب پوست؛

مرکزی

هیدرید لیتیم
Lithium hydride7/950/025 mg/m3تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست ــ

و چشم

هیدروکسید لیتیم
Lithium hydroxide23/951ـ mg/m3ــ

 جدول تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگینوع گوشی

حفاظ روگوشی
)Ear muff( .این نوع گوشی ها کاماًل اللۀ گوش را می پوشانند

حفاظ توگوشی
)Ear plugs( 

قرار  گوش  کانال  داخل  در  حفاظتی  گوشی های  نوع  این 
می گیرند، آنها به صورت یكبار مصرف و چندبار مصرف در 

بازار عرضه می شوند.

حفاظ های توأم یا ترکیبی
)Semi-insert(

نوع  این  است.  توگوشی  و  روگوشی  حفاظ  از  ترکیبی 
گوشی ها مانند حفاظ توگوشی در داخل کانال گوش قرار 
می گیرند، با این تفاوت که انتهای هر یک از توگوشی های 
چپ و راست، با استفاده از یک پیشانی بند سفت و سخت، 

به یكدیگر اتصال دارند.

کاله محافظ
)Helmet ear muffs(

صدمات  نیز  سر  به  است  ممكن  که  مشاغل  برخی  برای 
صوت  انتقال  کنترل  برای  همچنین  و  کند  وارد  مكانیكی 
از طریق جمجمه به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در 
برابر صدمات موج صوتی، گروهی از حفاظ های شنوایی را به 

صورت کاله محافظ عرضه نموده اند.
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جدول شاخص هوای پاک

رنگ  هاسطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا

وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره 
زیر است:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم:

سبزخوب0-50

زردمتوسط51-100

نارنجیناسالم برای گروه های حساس101-150

قرمزناسالم151-200

بنفشخیلی ناسالم201-300

خرماییخطرناکباالتر از 300

استاندارد کیفیت هوا 
)اولیه(

استاندارد کیفیت هوا 
آالینده هادوره ارزیابی )ثانویه(

ppm9ppm9غلظت میانگین 8 ساعته MaxCo

ppm1/0ppm0/14میانگین 24 ساعتهSo2

ppm0/24ppm0/24)6-9 صبح(میانگین 3 ساعتهHC )NMHC(

ppm0/05ppm0/05میانگین ساالنهNo2

µgr/m3150µgr/m3260میانگین 24 ساعتهPM
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افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن

سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی
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عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس
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1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید در 
حدود آرنج باشد.

اثر وضعّیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(



217

وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
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حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت دارد

حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
دست ها کاماًل کشیده  شده اند

11 کیلوگرم نیرو
خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء یا 

هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

19 کیلوگرم نیروب( زانو زدن

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 
هنگام تعمیر و نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

13 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته
کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 

کنترل در ماشین آالت سنگین، برداشتن و گذاشتن 
سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به سمت پایین در 
ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیرو

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب نظیر 
دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک 
جرثقیل زنجیری گیره های برقی، سطح گیره قطری 

کمتر از 5 سانتی متر باشد.

کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع 
شانه

به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیرو

 ) 10 in( 25 cm کشیدن به سمت باال
باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شيء با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

فشار دادن به سمت پایین تا 
ارتفاع آرنج

بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیرو

فشار دادن به سمت باال تا ارتفاع 
شانه

20کیلوگرم نیرو
بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک لوله 

یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت باالی 
تخته
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مبانی طراحی

• 

1200 2400 420 500 750 950

1350 1400 420 500 1280 1350

380 450 380 450 380 450

1400 700 900 10001300 650 900 1000

1500 750 900 1000

1000 1250 580 650 1650 900

850 1100 460 500 720 1100

400 1200 350 400 600 650

400 1200 580 620 850 900

400 600 580 620 2000 2100

900 500 1300 650 650 700

800 1100 400 520 1100 1350

1400 700 720 750

1800 900 720 7501600 800 720 750

2000 2400 1000 720 750

750 450 580 650

700 800 700 850 360 420

380 500 400 600 400 450

1000 1800 460 520 1650 1900

1000 2400 380 450 800 1300

• 

• 

بطرى شير

ليوان آبميوهليوان آبميوه

بطرى نوشابه

استاندارد، قوانین، انضباط و مقررات)فشرده(:

رایانه
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نشده
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فصل 6
شایستگی  های غیر فنی
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شایستگی های غیر فنی

شایستگی های 
غیرفنی

ارتباط 
مؤثر

سواد 
اطالعاتی

تفکر

نوآوری و 
کارآفرینی

کار 
تیمی

مدیریت 
منابع

ویژگی شخصیتی 
و اخالق حرفه ای

مدیریت کار و 
کیفیت

یادگیری 
مادام العمر

یادگیری	

توسعه	شایستگی	و	دانش

ایفای	نقش	در	تیم

شرکت	در	اجتماعات	
و		فعالیت	ها

رهبری	تیم	

احترام	گذاشتن	

به		ارزش	دیگران

مدیریت	زمان	

مدیریت	مواد	

مدیریت	منابع	مالی	

مدیریت	منابع	انسانی

درستکاری	و	کسب	حالل

مسئولیت	پذیری	

تعالی	فردی

اجتماعی	بودن

مهارت	گوش	دادن	

مذاکره

جمع	آوری	اطالعات	

سامان	دهی	اطالعات

تفسیر	و	تبادل	اطالعات

کاربرد	فناوری	اطالعات

تفکر	انتقادی

تفکر	خالق

تفکر	سیستمی

درک	درست	از	سیستم

تنظیم	و	اصالح	عملکرد
بهبود	عملکرد

تفکر	منطقی

استدالل	
تصمیم	گیری	
حل	مسئله

آموزش 
دیگران

مستندسازی

انتخاب	فناوری	مناسب

به	کارگیری	فناوری	مناسب

نگه	داری	فناوری

کاربرد فناوری

محاسبه و 
ریاضی

	خود	مدیریتی

	مدیریت	کارها	و	پروژه	ها

	مدیریت	کیفیت
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کارنامک
]نام و نام خانوادگی کارجو[
تلفن	تماس:	]....0912333[

	]youremail@adomain.ext[	:رایانامه
متولد:	]سال[

ساکن:	]شهر[	ـ	]محدوده[

سوابق تحصیلی
کاردانی	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	دانشگاه	]نام	دانشگاه[	]تاریخ	شروع	دوره[	الی	]تاریخ	

دانش	آموختگی[
	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[

	]اختیاری:	معدل[
دیپلم	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	هنرستان	]نام	هنرستان[

	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[
	]اختیاری:	معدل[

سوابق حرفه ای
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[

مهارت ها
مهارت های نرم افزاری

	]ذکر	نام	نرم	افزار	در	هر	خط	و	تشریح	میزان	آشنایی	...[
آشنایی با زبان های خارجی

	]ذکر	نام	زبان	مربوطه	ضمن	مشخص	نمودن	میزان	آشنایی	در	زمینه	محاوره	و	مکاتبه	...[
سایر مهارت ها

	]ذکر	سایر	مهارت	ها	مانند	تخصص	های	فنی،	مهارت	های	فردی	و	غیره	و...[
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نمونه نامه درخواست شغل
مدیر محترم ...............

شرکت الف
موضوع: درخواست استخدام

با	سالم	و	احترام،
بدین	وسیله	پیرو	درج	آگهی	استخدام	آن	شرکت	در	نشریه	..............	مورخ	.................	جهت	همکاری	
در	بخش	...........	آن	شرکت،	به	پیوست	مشخصات	و	سوابق	شغلی	خود	)کارنامک(	خود	را	برای	اعالم	

آمادگی	جهت	همکاری	تقدیم	می	دارم.
امیدوارم	ویژگی	های	اینجانب	از	جمله،	تحصیل	در	رشته	..................	و	گذراندن	دوره	های	....................	
و	داشتن	مهارت	های	ارتباطی	قوی،	اعتماد	به	نفس	باال	و	اشتیاق	به	یادگیری	مداوم	و	به	روز	نمودن	
اطالعات	شغلی	مورد	توجه	آن	مدیریت	محترم	قرار	گیرد	و	فرصتی	را	فراهم	سازد	تا	بتوانم	انتظارات	

و	خدمات	مورد	نظر	آن	شرکت	را	برآورده	سازم.
ضمن	آرزوی	توفیق	و	بهروزی	برای	جنابعالی،	از	وقتی	که	به	بررسی	کارنامک	اینجانب	اختصاص	
می	دهید	سپاسگزارم	و	آمادگی	خود	را	جهت	حضور	در	آن	شرکت	برای	ارائه	سایر	اطالعاتی	که	الزم	

باشد	و	آشنایی	بیشتر	اعالم	می	دارم.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی
امضا
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نمونه قرارداد کار
این	قرارداد	به	موجب	ماده	)10(	قانون	کار	جمهوری	اسالمی	ایران	و	تبصره	)3(	الحاقی	به	ماده	)7(	
	مصوب	 قانون	کار	موضوع	بند	)الف(	ماده	)8(	قانون	رفع	برخی	از	موانع	تولید	و	سرمایه	گذاری	صنعتیـ	
25/				1387/8	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	بین	کارفرما	/	نماینده	قانونی	کارفرما	و	کارگر	منعقد	می	شود.

	مشخصات طرفین: 1
کارفرما/نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/	شرکت	................................	فرزند	....................	شماره	شناسنامه/	شماره	ثبت	..........................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
کارگر

آقای/خانم	.................................	فرزند	............................	متولد............................	شماره	شناسنامه.................

شماره	ملی	...................................	میزان	تحصیالت	.............................	نوع	و	میزان	مهارت............................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
	نوع قرارداد:												دائم																								موقت																						کارمعین 2

	نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد: 3
......................................................................................................................................................................................

	محل انجام کار:	............................................................................................................................................ 4

	تاریخ انعقاد قرارداد:	..................................................................................................................................... 5

	مدت قرارداد:	............................................................................................................................................... 6

	ساعات کار:	....................................................................................................................................................... 7

میزان	ساعات	کار	و	ساعت	شروع	و	پایان	آن	با	توافق	طرفین	تعیین	می	گردد.	ساعات	کار	نمی	تواند	
بیش	از	میزان	مندرج	در	قانون	کار	تعیین	شود	لیکن	کمتر	از	آن	مجاز	است.

	حق السعی: 8

الف(	مزد	ثابت/	مبنا/	روزانه/	ساعتی	........................	ریال	)حقوق	ماهانه:	.............................	ریال(
ب(	پاداش	افزایش	تولید	و	یا	بهره	وری	........................................	ریال	که	طبق	توافق	طرفین	قابل	پرداخت	است.
ج(	سایر	مزایا	...............................................................................................................................................................

	حقوق و مزایای کارگر:	به	صورت	هفتگی/	ماهانه	به	حساب	شماره	..........................	نزد	بانک	 9
..............	شعبه	..............................	توسط	کارفرما	یا	نماینده	قانونی	وی	پرداخت	می	گردد.

10	بیمه: به	موجب	ماده	)148(	قانون	کار،	کارفرما	مکلف	است	کارگر	را	نزد	سازمان	تأمین	اجتماعی	
و	یا	سایر	دستگاه	های	بیمه	گر	بیمه	نماید.

	عیدی و پاداش ساالنه:	به	موجب	ماده	واحده	قانون	مربوط	به	تعیین	عیدی	و	پاداش	ساالنه	 11
کارگران	شاغل	در	کارگاه	های	مشمول	قانون	کار	ـ	مصوب	1370/12/6	مجلس	شورای	اسالمی،	
به	ازای	یک	سال	کار	معادل	شصت	روز	مزد	ثابت/مبنا	)تا	سقف	نود	روز	حداقل	مزد	روزانه	قانونی	
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کارگران(	به	عنوان	عیدی	و	پاداش	ساالنه	به	کارگر	پرداخت	می	شود.	برای	کار	کمتر	از	یک	سال،	
میزان	عیدی	و	پاداش	و	سقف	مربوط	به	نسبت	محاسبه	خواهد	شد.

12	حق سنوات و یا مزایای پایان کار: به	هنگام	فسخ	یا	خاتمه	قرارداد	کار	حق	سنوات،	مطابق	قانون	
و	مصوبه	مورخ	87/8/25	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	به	نسبت	کارکرد	کارگر	پرداخت	می	شود.

13	شرایط فسخ قرارداد: این	قرارداد	در	موارد	ذیل،	هر	یک	از	طرفین	قابل	فسخ	است.
فسخ	قرارداد	........................	روز	قبل	به	طرف	مقابل	کتباً	اعالم	می	شود.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
	....................................................................................................................................................................................

14	سایر	موضوعات	مندرج	در	قانون	کار	و	مقررات	تبعی	از	جمله	مرخصی	استحقاقی،	کمک	هزینه	
مسکن	و	کمک	هزینه	عائله	مندی	نسبت	به	این	قرارداد	اعمال	خواهد	شد.

15		این	قرارداد	در	چهار	نسخه	تنظیم	می	شودکه	یک	نسخه	نزد	کارفرما،	یک	نسخه	نزد	کارگر،	یک	
نسخه	به	تشکل	کارگری)	در	صورت	وجود(	و	یک	نسخه	نیز	توسط	کارفرما		از	طریق	نامه	الکترونیکی	

یا	اینترنت	و	یا	سایر	طرق	به	اداره	کار	و	امور	اجتماعی	محل	تحویل	می	شود.

محل امضای کارفرما                                            محل امضای کارگر
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5 - ترکیب و ادغام4 - نامتقارن سازي3- کیفیت موضعی2- استخراج1 - جداسازی

10 - اقدام پیشاپیش9 - مقابله پیشاپیش8- جبران وزن7 - تودرتو بودن6 - چند کاربردي

15- پویایی14 - انحنا دادن13 - تغییر جهت12 - هم سطح سازي11-حفاظت  پیشاپیش

کمي   کمتر،  کمي   -16
بیشتر

17 - حرکت به بعدي 
جدید

20 - تداوم کار مفید19 - عمل دوره ای18- لرزش و نوسان

25- خدمت دهی به خود24- واسطه تراشي23- بازخورد22- تبدیل ضرر به سود21- حمله سریع

30- پوسته و پرده نازک29- ساختار بادي یا مایع28- تعویض سیستم27- یکبار مصرفي26- کپی کردن

33- همــجنس و 32- تعویض رنگ31 - مواد متخلخل
همگن سازی

35- تغییر ویژگي 34- ردکردن و باز سازی

37- انبساط حرارتی36 - تغییر حالت
 

38 - اکسید کننده 
قوی

40 - مواد مرکب39 - محیط بی اثر

)TRIZ( اصول حل مسئله ابداعي
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 متغیرها در حل مسئله ابداعي
قدرت	یا	توان21وزن	جسم	متحرک1

تلفات	انرژی22وزن	جسم	ساکن2

ضایعات	مواد23طول	جسم	متحرک3

اتالف	اطالعات24طول	جسم	ساکن4

تلفات	زمان25مساحت	جسم	متحرک5

مقدار	مواد26مساحت	جسم	ساکن6

قابلیت	اطمینان27اندازه	و	حجم	جسم	متحرک7

دقت	اندازه	گیری28اندازه	و	حجم	جسم	ساکن8

دقت	ساخت29سرعت9

عوامل	زیان	بار	خارجی	مؤثر	بر	جسم30نیرو10

اثرات	داخلی	زیان	بار31تنش	/	فشار11

سهولت	ساخت	یا	تولید32شکل12

سهولت	استفاده33ثبات	و	پایداری	جسم13

سهولت	تعمیر34استحکام14

قابلیت	سازگاری35دوام	جسم	متحرک15

پیچیدگی	وسیله	یا	ابزار36دوام	جسم	غیرمتحرک16

پیچیدگی	کنترل	یا	دشواری	عیب	یابی37دما17

سطح	خودکار	بودن	)اتوماسیون(38روشنایی18

بهره	وری39انرژی	مصرفی	جسم	متحرک19

	 انرژی	مصرفی	جسم	ساکن20

تکنیک خالقیت اسکمپر

ترکیب کردن
جایگزینی

بازآرایی

 انطباق با تغییر

اصالح کردن

استفاده های دیگر
حذف کردن

بزرگ یا کوچک کردن

معکوس کردن
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مدل ایجاد تفکر انتقادی

کجا؟ چرا؟
چه زمانی؟چه کسی؟

چه چیزی؟ چطور؟

پیامد حل نشدن؟
چه پیامدی دارد؟

راه حل چیست؟

موضوع / مسئله

توصیف

ارزیابی

تجزیه و تحلیل

فعالیت های پیشبرد، ترویج و توسعه فروش

پیشبرد فروش ویژه مشتریان

محیط	داخلی	فروشگاهمسابقه	و	برنامه	های	انگیزشی	نمونه	های	رایگان

تبلیغات	نمایشیتخفیف	های	تجاری	کوپن

استندها	در	محل	خریدپوسترها	و	استندهاامتیازهای	ویژه

تخفیف	قیمتیبرنامه	های	آموزشیمسابقه	ها	و	قرعه	کشی	ها

مارک	گذاری	خصوصی	نمایشگاه	های	تجاریبازپرداخت	و	استرداد	وجه

فروش	آنالینتبلیغات	مشترکبسته	های	پاداش

تخفیف	قیمتی

پیشبرد رده فروشانپیشبرد فروش تجاری

پیشبرد فروش

چند	کاال	به	یک	قیمت	

برنامه	های	وفاداری

الف( مدل کسب و کار

ارتباط	با	مشتریان

بخش	مشتریان
	فعالیت	های	کلیدی

شریک	یابی
	منبع	یابی																

	ساختار	هزینه	ها

ارزش	پیشنهادی
کانال	توزیع
درآمدزایی
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بخش مشتریان

برای	چه						افرادی				ارزش	آ	فرینی	
می	کنیم؟	

مهم	ترین	مشتریان	ما	چه	افرادی	
هستند؟

ارتباط با مشتریان
مشتریان	مختلف	انتظار	برقراری	
و	حفظ	چه	نوع	رابطه	ای	را	از	ما	

دارند؟
کــدام	یک	از	آنهــا	برقــرار	شده	

است؟
اجزای	 با	کل	 روابط	چگونه	 این	
تلفــیق	 ما	 کســـب	و	کار	 مدل	

می	شوند؟
هزینه	آنها	چقدر	است؟

		
درآمدزایی

واقعاً	 بهایی	 چه	 به	 ما	 مشتریان	
پول	می	دهند؟	آنها	در	حال	حاضر	
چه	بهایی	می	پردازند؟	آنها	در	حال	
می	پردازند؟	 را	 بها	 چگونه	 حاضر	
چگونه	 که	 می	دهند	 ترجیح	 آنها	
بپردازند؟	هر	جریان	درآمد	چگونه	

به	درآمد	کل	کمک	می	کند؟

منبع یابی
ارزش	 برای	 اصلی	 منابع	
پیشنهادی،	کانال	توزیع،	ارتباط	
چه	 درآمد	زایی	 و	 مشتری	 با	

هستند؟

ارزش پیشنهادی
ارائه	 مشتریانمان	 به	 ارزشی	 چه	
مسائل	 از	 کدام	یک	 می	دهیم؟	
می	کنیم؟	 حل	 را	 مشتریانمان	
)محصوالت	 ما	 پیشنهادی	 بستۀ	
به	مشتریان	مختلف	 و	خدمات(	
نیازهای	 از	 کدام	یک	 چیست؟	

مشتریان	را	برطرف	می	کنیم؟

کانال توزیع
از	طریق	چه	کانال	هایی	می	توانیم	
به	بخش	مشتریان	دسترسی	پیدا	
کنیم؟	در	حال	حاضر	چگونه	به	

آنها	دسترسی	داریم؟	
یکپارچه	 چطور	 ما	 کانــال	های	

شده	اند؟
عملکرد		کدام	یک	بهتراست؟

پرهزینه	ترین			کانا	ل	ها	کدام	اند؟
چطور	آنها	را	با	نیاز	های	مشتریان		

هماهنگ		می	کنیم؟

شریک یابی
شرکای	کلیدی	و	تأمین	کنندگان	

کلیدی	ما	چه	کسانی	هستند؟	
منابع	اصـــلی	به	دست	آمـــده	از	

شرکایمان	کدام	اند؟	
فعالیت	های	اصلی	انجام	شده	توسط	

شرکایمان	کدا		م	اند؟

       فعالیت های کلیدی

با	 ارتباط	 توزیع،	 کانال	 پیشنهادی،	 ارزش	 برای	 اصلی	 فعالیت	های	
مشتری	و	درآمدزایی	چه	هستند؟

       ساختار هزینه ها

مهم	ترین	هزینه	های	اصلی	ما	در	مدل	کسب	و	کار	کدام	اند؟
ما	 اصلی	 فعالیت	های	 ما	کدام	اند؟	گران	ترین	 اصلی	 منابع	 گران	ترین	

کدام	اند؟

ب( بوم کسب و کار

مهارت های کارآفرینی:ویژگی های کارآفرین
  نظم درونی )خودنظمی(

  توانایی پذیرش خطر
  خالقیت و نوآوری

  گرایش به تغییر
  پشتکار

مهارت های فنی:
  توانایی انجام عملیات )اجرایی(

  ارتباط اثربخش
  طراحی

  تحقیق و توسعه
  مشاهده فعاالنه محیط

مهارت های مدیریتی:
  برنامه ریزی

  تصمیم گیری
   انگیزش
  بازاریابی

  مدیریت مالی
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مراحل ثبت کردن و ایجاد یک شرکت دانش بنیان 

من می خواهم یک شرکت 
دانش بنیان داشته باشم!!!

زمینه  در  توسعه  و  تحقیق 
تخصص  مورد عالقه 

 آیا کاال / خدمت مورد نظر در 
لیست دانش بنیان است؟؟؟             

بازدید  و  ارزیابی مستندات 
شرکت  از  کارگزار  حضوری 

و اعالم نتیجه به کارگروه!!!

اعالم نتیجه نهایی تأییدیه 
دانـش بنیان شـدن توسط 

کارگروه ارزیابی به شرکت 

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر خیر

آیا شرکت ثبت شده دارم؟؟؟ 
یک شرکت در موضوع مورد عالقه 

ثبت می کنم!!!

از  جدید  خدمت   / کاال  تأییدیه 
و تشخیص  ارزیابی  کارگروه  طرف 
صالحیت شرکت های دانش بنیان!!! 

تأییدیه  کارگزار  معرفی  و  تعیین 
طـرف  از  دانش بنیان  صالحــیت 

کارگروه  ارزیابی 

تجدیدنظر  درخواست  و  اعتراض 
برای دانش بنیان شدن

قابلیت با  خدمت   / کاال  یک  شرکت   آیا 
دانش بنیان شدن تولید ارائه می کند؟؟

تکمیل فرم پیشنهاد کاال / خدمات جدید 
برای اضافه شدن در فهرست دانش بنیان

 ارسال اطالعات تکمیلی به کارگزار 
تعیین شده 

با  دارم  دانش بنیان   من یک شرکت 
حمایت های متعدد 

و  درخواستی  اطالعات  تکمیل  و  سامانه  به  ورود 
ارسال نهایی درخواست بررسی به کارگروه 

صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  سامانه  به  مراجعه 
شرکت های دانش بنیان و دریافت نام کاربری و رمز عبور

معافیت های گمرکی کریدور صادرات

تسهیالت مالی لیزینگ محصوالت

معافیت های سربازی معافیت های مالیاتی

بله

بلهخیر

بله

بله
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انواع معامالت رقابتی
روش مناقصه

و	 رقابت	 به	 را	 یا	خدمت	موردنیاز	خود	 روشی	است	که	در	آن	سازمان	های	عمومی،	خرید	کاال	
با	اشخاص	حقوقی	یا	حقیقی	که	کمترین	قیمت	یا	مناسب	ترین	شرایط	را	 مسابقه	می	گذارند	و	

پیشنهاد	می	کنند،	معامله	می	نمایند.
روش مزایده   

یکی	دیگر	از	روش	های	پیش	بینی	شده	در	قانون	محاسبات	عمومی،	روش	مزایده	است	که	برای	
انعقاد	پیمان	های	عمومی	می	باشد.

مزایده	ترتیبی	است	که	در	آن	اداره	و	سازمان،	فروش	کاالها	و	خدمات	یا	هر	دو	را	از	طریق	درج	
آگهی	در	روزنامه	کثیراالنتشار	و	یا	روزنامه	رسمی	کشور	به	رقابت	عمومی	می	گذارد	و	قرارداد	را	با	

شخصی	که	بیشترین	بها	را	پیشنهاد	می	کند،	منعقد	می	سازد.

مراحل دریافت پروانه کسب

مراجعه	به	اتحادیه	مربوط

تقاضای	پروانه	کسب

	ارائه	مدارک	شامل:	

فتوکپی	از	تمام	صفحات	شناسنامه 	کارت	پایان	خدمتمدرک	تحصیلی

12	قطعه	عکس	4×3	کارت	ملی

		ارائه	تأییدیه	اماکنارائه	تأییدیه	عدم	اعتیاد

سند	اجاره	نامه	یا	مالکیت	محل	کسب

ارائه	آزمون	فنی	برای	صنوف	مشمول

	بازرسی	محل	کسب

ارائه	معاینه	پزشکی	و	بهداشت	صنوف	مشمول

ارائه	تأییدیه	عدم	سوء	پیشینه

ارائه	تأییدیه	شهرداریارائه	تأییدیه	دارایی

ارائه	فیش	ابطال	تمبر	پروانهارائه	فیش	تعویض	پروانه	

ارائه	فیش	بازرگانی	تمرکز	وجوه

صدور	پروانه	کسب

ارائه	تأییدیه	مجمع
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اسناد تجاری   
	تعریف سفته

سفته	یا	سند	طلب،	از	نظر	لغوی	چیزی	است	که	کسی	برحسب	آن	از	دیگری	به	رسم	عاریت	یا	
قرض	بگیرد	و	در	شهری	دیگر	یا	مدتی	بعد،	آن	را	مسترد	دارد.	
قانون	تجارت	ایران،	سفته	را	به	طریق	زیر	تعریف	نموده	است:	

»سفته	سندی	است	که	به	موجب	آن	امضاکننده	تعهد	می	کند	مبلغی	در	موعد	معین	یا	عندالمطالبه	
در	وجه	حامل	یا	شخص	معینی	و	یا	به	حواله	کرد	آن	شخص	کارسازی	نماید«.	)مفاد	ماده	307(

	چک
چک،		نوشته	اي	است	که	به	موجب	آن	صادرکننده	وجوهي	را	که	نزد	محال	علیه	دارد	کاًل	یا	بعضاً	

مسترد	یا	به	دیگری	واگذار	نماید.	
در	چک	باید	محل	و	تاریخ	صدور،	قید	شده	و	به	امضاي	صادرکننده	برسد.	چک	نباید	وعده	داشته	باشد.
چک	ممکن	است	در	وجه	حامل	یا	شخص	معّین	یا	به	حواله	کرد	باشد	ـ	ممکن	است	به	دیگری	

منتقل	شود.
وجه	چک	باید	به	محض	ارائه	کارسازي	شود.

اگر	چک	در	وجه	حامل	باشد	کسي	که	وجه	چک	را	دریافت	می	کند	باید	ظهر	)پشت(	آن	را	امضا	
یا	مهر	نماید.
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عقود اسالمی  
اسالم	برای	همه	وجوه	زندگی	قوانینی	دارد.	وجود	اقتصاد	اسالمی	مؤید	این	مطلب	است	که	در	
حوزه	اقتصاد	معیشت	و	تأمین	رفاه	هم	روش	های	خاصی	موجود	است	که	باید	به	آنها	پرداخت،	

بانکداری	اسالمی	و	عقود	اسالمی	از	آن	دسته	هستند.
در	بینش	اسالمی،	دریافت	و	پرداخت	بهره،	تحریم	شده	است،	بنابراین	عملیات	بانکداری	باید	بدون	
بهره	انجام	شود	و	اسالم	روش	هایی	را	برای	جایگزین	کردن	بهره	پیشنهاد	می	کند	که	از	آن	جمله	

می	توان	از	عقود	اسالمی	نام	برد.
به	طورکلی	عقود	اسالمی	در	نظام	بانکی	به	چهار	گروه	تقسیم	می	شوند	که	عبارت	اند	از:

فروش اقساطی، اجاره به  شرط تملیک 
َسَلف، خرید دین، جعاله، ضمان ((

مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، 
مزارعه،  مساقات ((

عقود
مبادله	ای

عقود	
مشارکتی

سرمایه	گذاریقرض	الحسنه عقود 
اسالمی

بيمه
	بیمه	در	مواجهه	با	خطرات،	باعث	اطمینان	و	آرامش	در	زندگی	فردی	و	اجتماعی	و	اقتصادی	

می	شود.
	بیمه،	انتقال	بار	زیان	های		مالی	بر	شانه	های	شخص	دیگر	برای	ایجاد	اطمینان	خاطر	است.

افراد	شاغل	فراهم	 	بیمه	امکاني	است	که	سازمان	هاي	تأمین	اجتماعي	براي	کار	گران	و	کلیه	
آورده	است	تا	از	آنان	در	حین	کار،	بیکاري،	از	کار	افتادگي،	بازنشستگي	و	فوت	)خانواده	متوفي(	

حمایت	مالي	کند.	
	کارفرما	بنا	بر	قانون،	موظف	است	قسمتي	از	دستمزد	کارگر	را	تحت	عنوان	بیمه	و	مالیات	از	

حقوق	وي	کسر	و	به	حساب	بیمه	و	اداره	مالیات	واریز	نماید.
	حق	بیمه	اجباري	توسط	کارگر	)سهم	7	درصد(	و	کارفرما	)سهم	23	درصد(	پرداخت	مي	شود.	
		در	بیمه	خویش	فرما،	کارگر	خود	مي	تواند	با	پرداخت	مستقیم	حق	بیمه،	از	مزایاي	آن	بهره	مند	شود.	
		مالیات	به	دستمزدهایي	که	از	مقدار	مشخصي	کمتر	باشند،	تعلق	نمي	گیرد.	حداکثر	دستمزدي	

که	به	آن	مالیات	تعلق	نمي	گیرد،	ابتداي	هر	سال	توسط	دولت	تعیین	مي	شود.
انواع بیمه در محیط کار

الف:	بیمه	اجباري:	شامل	بیمه	درماني،	بیمه	بازنشستگي،	بیمه	بیکاري	و	از	کار	افتادگي،	بیمه	فوت
ب: بیمه		هاي	اختیاري:	شامل	بیمه	حوادث،	بیمه	تکمیلي	و	...

	در	حالت	کلی	بیمه	به	دو	نوع	اجتماعی	و	بازرگانی	تقسیم	می	گردد.	معموالً	بیمه	اجتماعی،	
اجباری	است	و	بیمه	بازرگانی،	اختیاری	می	باشد.	بیمه	بازرگانی	با	توجه		به	نوع	خطر	به	دو	بخش	

بیمه	زندگی	و	بیمه	های	غیر	زندگی	تقسیم	می	شوند.
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مدیریت توليد

فرایند ساخت و تولید

     تولیدی             خدماتی

ورودی ها
مواد	خام

نیروی	انسانی
سرمایه

ماشین	آالت	و	تجهیزات
دانش	و	تکنولوژی

خروجی ها
کاال

خدمات

عالئم مورد استفاده در نمودار جریان فرایند

سیستم های تولید

تصمیم گیری حرکت، حمل و 
نقل، ارسال

بازرسی در 
حین عملیات

مدت زمان انتظار، تأخیر، 
رفتن به مرحله بعد

بایگانی، انبار، 
نگهداری

بازرسی و کنترل عملیات

سیستم های تولید

تولید پیوسته 

یک	یا	چند	نوع	مواد	
اولیه	توسط	عبور	

نوبتی	از	ماشین	آالت	
تبدیل	به	محصول	

می	شوند.	مانند	کارخانه	
تولید	روغن	نباتی،	

پتروشیمی	ها،	کارخانه	
سیمان،	پاالیشگاه	ها	و...

محصوالت	متنوع	
براساس	درخواست	
مشتری	و	به	دلخواه	
تولید	می	شود.	مانند	

برج	سازی،	ماشین	سازی	
و	...

در	سیستم	تولید	
پروژه	ای،	در	هر	زمانی	
براساس	شرایط	مختلف	

	یک	سری	
		محصوالت	مختلف	
و	متفاوتی	با	هم	

تولید	می	کنند.	مانند	
شرکت	های	دارویی	یا	

چاپ	اسکناس	و	کتاب	و...

در	سیستم	تولیدی	
انبوه،	محصوالت	

محدودی	را	در	مقدار	
بسیار	زیاد	تولید	می	کنند.	
مانند	کارخانه	های	تولید	
خودرو،	خودکار،	لوازم	
خانگی	و	یا	شرکت	های	
تولیدکننده	میخ	و	پیچ	و...

تولید انبوهتولید پروژه ایتولید سفارشی
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انواع مدیریت در تولید

مدیریت زمان

وسیله	ای	جهت	
صرفه	جویی	و	

جلوگیری	از	اتالف	
وقت،	داشتن	آمادگی	
قبلی	برای	فعالیت	ها	
و	کاهش	حجم	کار	به	

شمار	می	رود.

مدیریت مواد
اولیه

	به	منظور	جلوگیری	
از	هزینۀ	باالی	خرید	
و	حمل	و	نقل	و	
نگهداری	مواد	و	

همچنین	ممانعت	از	
اختالل	در	برنامه		ریزی	
و	تأمین	به	موقع	مواد	
اولیه	صورت	می	گیرد.

مدیریت 
ماشین آالت و 

تجهیزات

	به	منظور	تهیه	و	
تأمین	ماشین	آالت	
و	ابزارآالت	مناسب	
و	سازمان	دهی	آنها	
صورت	می	گیرد.

مدیریت مالی

عبارت	از	تأمین	
نیازهای	مالی	با	

ارزان	ترین	روش،	و	
هزینه	نمودن	منابع	
مالی	در	دسترس	به	
بهترین	شیوه	و	در	
زمان	مناسب	می	باشد.

مدیریت منابع 
انسانی

عبارت	از	شناسایی،	
انتخاب،	استخدام،	
تربیت	و	پرورش	
نیروی	انسانی	به	
منظور	دستیابی	
به	اهداف	سازمان	

می	باشد.

منابع تولید

سرمایه 
)پول( 

 
نیروی 
انسانی

 
ماشین آالت 
و تجهیزات

انرژیمواد اولیه

دانش

زمان

منابع تولید
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مدیریت زمان با ماتریس »فوری ـ مهم« 

 زمانی برای انجام آن در نظر بگیر

حذفش کن

 مهم ـ غیرضروری 

 غیرمهم ـ غیرضروری

هم اکنون انجام بده

 به دیگران محول کن

 مهم ـ ضروری

غیرمهم ـ ضروری

مراحل توسعه محصول جدید

 کشف و شناسایی ایده

معرفی به بازار
و تجاری سازی

  غربالگری ایده ها

تحلیل آزمون و کشف 
بازار اولیه

توسعه مفهوم

آزمون
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منابع الزم برای
 تولید ایده

پرس	و	جو
	از	متخصصان

پژوهش	در	
مورد	محصول

کسب	نظر	
مشتریان

انواع 
امکان سنجی برای 

داشتن ایده هوشمندانه 
و آینده

امکان	سنجی	
بازار

امکان	سنجی	
فنی	ـ	اقتصادی

امکان	سنجی	
فنی

عوامل مؤثر بر تقاضای بازار

محصول

مکان عرضه

ترویجقیمت

ساختار کلی نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی
افراد

                      فقدان آموزش صحیح

            کمبود آموزشی

      نبود برنامه ریزی کافی 

   توالی نادرست عملیات

      روش های غیر علمی

            زمان های اتالف شده

                        تخصیص نادرست فعالیت ها

     روش ها

فرایند

                     بازرسی نادرست      

            فرایند عملیات اشتباه

      طوالنی بودن فرایند

  تغییرات آب و هوا

      تغییرات تکنولوژیکی

            تغییرات اقتصادی

                                تغییرات اجتماعیـ  سیاسی

محیط

مواد

                        فقدان ثبات کیفیت

             حمل و نقل نامناسب

       تمام شدن مواد

    فرسوده بودن

       نامناسب بودن ابزارها

             خرابی

                       سرعت پایین

ابزارها و ماشین آالت

مفهوم کیفیت از دو دیدگاه

دیدگاه تولیدکننده
عملکرد	 سطح	 تولید،	 فرایند	 طراحی	 نوع	 کیفیت	
نظارت	 و	 آموزش	 ماشین	آالت،	 فناوری	 و	 تجهیزات	

کارکنان	و	روش	های	کنترل	کیفی

دیدگاه مشتری
مشخصه	های	کیفیت	کاال	

مشخصه	های	کیفیت	خدمات
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مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه

تعریف سیستم 
برنامه ریزی پروژه

 سازماندهی
 پروژه

کنترل
 پروژه

پایان 
پروژه

هزینه های کیفیت

هزینه	های	ناشی	از	ارائه	
محصول	بی	کیفیت

هزینه	های	به	دست	آوردن	
کیفیت	خوب

مشخصه های 
کمی که قابل اندازه گیری باشند نظیر 

قطر، وزن یا حجم

اندازه گیری 
کیفیت کاالها

مشخصه های 
کیفی یا وصفی نظیر رنگ، بو، طعم، 
سطح صاف، ارگونومیک  بودن و...

چرخه انجام کار

اجرا

    اقدام اصالحی

برنامه ریزی

بررسی

عوامل
 پروژه

مدیر
	پروژه

سرپرست	
گروه	پروژه

اعضای	گروه	
پروژه
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مراحل مدیریت هزینه پروژه
برنامه ریزی 
منابع کاری

 برآورد هزینه و 
برنامه ریزی بودجه

در  هزینه  کنترل 
طول اجرای پروژه

مراحل مدیریت 
زمان پروژه

تعریف
	فعالیت	ها

تهیۀ
زمان	بندی

کنترل	
زمان	بندی

برآورد
	زمان

ارتباط	
فعالیت های فعالیت	ها

مدیریت 
پروژه

حداقل	
نمودن	زمان	
اجرای	پروژه

انجام	
به	موقع	کارها	

	بر	اساس
بودجه

حداکثر	
استفاده	از	منابع	
و	جلوگیری	از	

اتالف	آنها

کاربرد فناوری های نوین

اولویت های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور 
 اولویت های الف در فناوری:	فناوری	هوافضا،	فناوری	ارتباطات	و	اطالعات،	فناوری	هسته	ای،	فناوری	

نانو	و	میکرو،	فناوری	های	نفت	و	گاز،	فناوری	زیستی،	فناوری	زیست	محیطی،	فناوری	فرهنگی	و	نرم
 اولویت های ب در فناوری:	لیزر،	فوتونیک،	زیست	حسگرها،	حسگرهای	شیمیایی،	مکاترونیک،	
و	 حفظ	 )پلیمرها(،	 بسپارها	 نوترکیب،	 مواد	 کشتی	سازی،	 نیم	رساناها،	 روباتیک،	 و	 خودکارسازی	
ذخایر	ژنی،	اکتشاف	و	استخراج	مواد	معدنی،	پیش	بینی	و	مقابله	با	زلزله	و	سیل	و	پدافند	غیرعامل
 اولویت های ج در  فناوری:	اپتوالکترونیک،	کاتالیست	ها،	مهندسی	پزشکی،	آلیاژهای	فلزی،	
ترافیک	و	شهرسازی،	مصالح	ساختمانی	 نقل	ریلی،	 مواد	مغناطیسی،	سازه	های	دریایی،	حمل	و	

سبک	و	مقاوم،	احیای	مراتع	و	جنگل	ها	و	بهره	برداری	از	آنها،	فناوری	بومی
منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان

ری
ناو

د ف
کر

مل
ر ع

امت
پار

دورة
 اختراع جدید

جنینی

دورة بهبود 
فناوری

رشد

دورة بلوغ 
فناوری  

           
بلوغ

زمان

پیر شدن

حد فیزیکی
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تجسمی از فناوری ها در آینده نزدیک

هوش  مصنوعی

بیوتیک

مواد  اولیه

کاالی
 هوشمند 

)الکترونیکی( 

فضا

انرژی سبز

جنگ

روبوتیک

پول

) ارتباطات (اینترنت 

سخت افزار 
)گجت(

زمان 
حاضر

حسگرها

ضبط
 ویدئو

پروسیو

تلفن های
پیکو

محاسبه 
ابری

نمودار 
اجتماعی

پن

دستگاه 
ترجمه دقیق

ماشین های 
مبتنی 

بر فرکانس 
خوددرمانیباال

نشانگر های 
ایمنی

درمان
از راه دور

مواد متا 
پنهان

ازدحام 
روباتیک

روبات های 
اجتماع داخلی

غیر نقدی
)بدون پول 

کاغذی(

ارزهای
مجازی

تکنولوژی
5G

اینترنت 
بین سیاره ای

لوتزم
 زبان ها

مه
سودمند

کشاورزی 
معکوس

گوشت 
ترکیبی 
مصنوعی

بازخورد 
زیستی

)بیو فیزیک(
اپتوژنتیک

اندام 
مصنوعی

درمان 
سلول های 

بنیادین

تشخیص 
پزشکی

تفسیر 
ترجمه 
طبیعی

نرم افزار 
عامل

موتورهای 
تصفیه کننده

مواد
 متا

سیم 
نانو

نانو
لوله های
 کربنی

آسانسور 
فضایی

صنعت 
توریسم
فضایی

فضاپیمای 
اختصاصی

چاپ 
سه بعدی

ممریستور

چاپ بر 
روی تقاضا 

 NUI
)نرم افزار(

پایگاه
 قمری

انرژی حرارتی
خورشیدی

فتوسنتز
مصنوعی

استفاده غالب 
از تجدید 
شونده ها

سفر با 
رآکتور موج

برداشت 
بیو مکانیکی

شبکه
هو  شمند

پیزو
ا لکتریکی

تولید
 برق محلی

دید
ماشینی

تلپرسنس
هپتیک

تشخیص 
حیاتی

تشخیص 
ژست

سه بعدی

پیش بینی
صوتی

تبلت و 
پد

دیواری

پیکو
اسپیمزپرو ژکتور

پوشیدنی

نمایشگر 
رتینا

نمایشگر 
جا سازی شونده 

 پارچه ای

صفحه
نمایش 

جا سازی شونده 

صفحات

 لمسی

هولوگرافی

محافظ
اسکلتی

جنگ
سایبری

UAVs

HAPs

AR

4G

NFC

ANNs
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یادگیري:
برخي از سبک هاي یادگیري )روش یادگیري شما چگونه است؟(

۱ـ دیداری )تجسم فضایی(

۲ـ  شنیداری

۳ـ شفاهی )کالمی(

۴ـ جنبشی )لمسی(

۵ـ استداللی )ریاضی(

۶ـ برون فردي

۷ـ درون فردی

 یادگیری از طریق تصاویر و شكل ها و درک پدیده های بصری

 یادگیری از طریق گوش فرا دادن به صدا و موسیقی

یادگیری از طریق سخن گفتن و نوشتن

یادگیری از طریق لمس کردن، تمرینات عملی و تحرک داشتن

 یادگیری از طریق منطق و دلیل آوردن و استدالل كردن

يادگیری به صورت  جمعي و گروهی و از کار کردن با ديگران لذت بردن

یادگيري به تنهایی و به دور از جمع

 شنیدن
 5 درصد

خواندن 10 درصد

دیدن و شنیدن20 درصد

ارائه دادن/نشان دادن
30 درصد

بحث گروهي
50 درصد

انجام دادن کار/ کار عملي
75 درصد

آموزش دیگران/ به کارگیري آموخته ها
90 درصد

10 درصد آنچه را خوانده اید، به یاد مي آورید

75 درصد آنچه را انجام داده اید، به یاد مي آورید

مخروط یادگیري ـ چند درصد آنچه را ........  به یاد مي آورید.
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چرخه عمر محصول

سطوح مختلف کسب و کار در دنیای دیجیتالی

بلوغ
افول

معرفی

رشد

توسعه

بلوغ
تحلیل اطالعات 
مشتریان برای 

نگه داشتن بیشتر 
محصول در رقابت، 
تبلیغات، بازاریابی، 

کشف بازارهای جدید

افول
تحلیل اطالعات 
در رابطه با رقبا، 

ویژگی های مورد انتظار 
برای اضافه شدن به 
محصول برای کاهش 

سرعت افول و...

رشد
تحلیل اطالعات 

بازخوردهای مشتریان، 
اثربخشی تبلیغات، 
پیشنهادات تشویقی

معرفی
تحلیل اطالعات مورد 

نیاز برای تبلیغات 
و معرفی محصول، 

تفاوت با رقبا، 
ویژگی های جدید

توسعه
تحلیل اطالعات مربوط 
به نیازهای مشتریان 

آتی محصول، 
ویژگی های موجود و...

سطح 4 
پردازش خودکار 

سفارشات و انجام 
فعالیت های دیگر 

به صورت الکترونیکی

سطح 5 
انجام فعالیت های 

کسب و کار به صورت 
الکترونیکی

سطح 3
 انجام خرید و فروش 
)سفارش و دریافت 
و پرداخت وجه( در 

وب سایت

سطح 2 
دریافت سفارش از 

طریق وب سایت

سطح 1
 ارائه اطالعات از طریق 

وب سایت و ارسال 
ایمیل
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کاربرد فناوری نانو

فناوری نانو

کاربردهای 
فناوری نانو

الکترونیک

انرژی

زیست

 پزشکی و 
داروسازی               

خودروسازی                کشاورزی               

ساختمان

نساجی

نفت و 
پتروشیمی

ویژگی های کالن داده ها 

 وجود حجم انبوهی از داده های تولید شده و ذخیره شدهاندازه

 گوناگونی و تنوع زیاد داده های موجود

 سرعت تولید کالن داده ها بسیار باالست

 بسیاری از داده های کالن در لحظه ایجاد شده و از بین می روند که 
مشکالت ذخیره سازی را به همراه دارد

 کیفیت و کامل بودن کالن داده می تواند بر نوع تحلیل ها تأثیرگذار باشد

تنوع

سرعت تولید

ناپایداری

درستی
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اخالق حرفه ای
در	انجام	کارها	به	صورت	شایسته	باید	به	خدا،	خود،	خلق	و	خلقت	همزمان	توجه	داشت	و	در	انجام	

آنها	الزم	است	علم،	عمل،	ایمان،	تفکر	و	اخالق	را	همراه	کرد.

انواع

عناصر

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

ارتباط	با	خود
ارتباط	با	خدا
ارتباط	با	خلق

ارتباط	با	خلقت

عرصه شایستگی

فنی	)پایه	و	تخصصی(غیر	فنیعمومی

 
صداقت

 
مسئولیت 

پذیری
دلسوزی

گذشت

اصول 
اخالقی

روح جمعی و مشارکت در کار

روابط سالم و انسانی در محل کار

پشتکار و جدیت در کار

دلبستگی و عالقه به کار

کار
ق 

خال
د ا

بعا
ا

تنها منافع خود را 
مرجع نمی داند.

به  حقوق دیگران 
احترام می گذارد

به دیگران حق 
تصمیم گیری می دهد

به قوانین اجتماعی 
احترام می گذارد

خوش قول و 
وقت شناس  است

در فعالیت های 
اجتماعی مشارکت 

می کند

به  نظر دیگران 
احترام می گذارد

برای ارزش های  
اجتماعی  احترام 

قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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برخي از کلیدهاي زندگي شغلي و حرفه اي

	عبادت	ده	جزء	دارد	که	نه	جزء	آن	در	کسب	حالل	است. 1
	کسي	که	در	راه	کسب	روزي	حالل	براي	خانواده	اش	بکوشد،	مجاهد	در	راه	خداست. 2

	بهترین	درآمدها،	سود	حاصل	از	معاملۀ	نیکو	و	پاک	است. 3
	پاکیزه	ترین	مالي	که	انسان	صرف	مي	کند،	آن	است	که	از	دسترنج	خودش	باشد. 4

	امانت	داري،	بي	نیازي	مي	آورد	و	خیانت،	فقر	مي	آورد. 5
	بهره	آور	ساختن	مال،	از	ایمان	است. 6

	هرکس	میانه	روي	و	قناعت	پیشه	کند	نعمتش	پایدار	شود. 7
	در	ترازوي	عمل	چیزي	سنگین	تر	از	ُخلق	نیکو	نیست. 8

	اشتغال	به	حرفه	اي	همراه	با	عفت	نفس،	از	ثروت	همراه	با	ناپاکي	بهتر	است. 9
10	کسي	که	مي	خواهد	کسبش	پاک	باشد،	در	داد	و	ستد	فریب	ندهد.

	هر	صنعتگري	براي	درآمد	زایي	نیازمند	سه	خصلت	است:	مهارت	و	تخصص	در	کار،	اداي	امانت	 11
در	کار	و	عالقمندي	به	صاحب	کار.

12	هر	کس	ریخت	و	پاش	و	اسراف	کند،	خداوند	او	را	فقیر	کند.
13	زماني	که	قومي	کم	فروشي	کنند،	خداوند	آنان	را	با	قحطي	و	کمبود	محصوالت	عذاب	مي	کند.
14	به	راستي	خداي	متعال	دوست	دارد	هر	یک	از	شما	هر	گاه	کاري	مي	کند	آن	را	محکم	و	استوار	کند.

15	تجارت	در	وطن	مایۀ	سعادتمندي	مرد	است.

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

دلسوز  و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب  و مشکالت دیگران شریک می شوند
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منشور اخالقی نيروی کار ماهر 

در شغل و حرفه 

به	عنوان	عضوی	از	نیروی	کار	ماهر	کشور		در	پیشگاه	خداوند	متعال	که	دانای	آشکار	و	نهان	است؛	
متعهد	می	شوم	:

	مسئولیت	پذیری،	صداقت،	درست	کاری،	امانت	داری،	گذشت،	انصاف	و	بهره	وری	در	تمام	امور	
شغلی	و	حرفه	ای	را	سرلوحه	کارهای	خود	قرار	دهم.

	کار	خود	را	با	تفکر،	ایمان،	علم،	عمل	و	اخالق		در	عرصه	های	ارتباط	با	خود،	خدا،	خلق	و	خلقت	
به	صورت	شایسته	انجام	دهم.	

	در	تعالی	حرفه	ای،	یادگیری	مداوم	،	مهارت	افزایی	و	کسب	شایستگی	و	ارتقای	صالحیت	های	
حرفه	ای	خویش	کوشا	باشم.

	مصالح	افراد،	مشتریان	و	جامعه	را	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	بر	منافع	خود	مقدم	بدارم.
	با	همت	بلند	و	پشتکار	برای	کسب	روزی	حالل	و	تولید	ثروت	از	طریق	آن	تالش	نمایم.
	از	بطالت،	بیکاری،	اسراف،	ربا،	کم	فروشی،	گران	فروشی	و	زیاده	خواهی	پرهیز	کنم.	

	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	،	آنچه	برای	خود	می	پسندم،	برای	دیگران	هم	بپسندم	و	آنچه	
برای	خود	نمی	پسندم	برای	دیگران	نیز	نپسندم.

	از	کار،	تولید،	کاال،	سرمایه	و	خدمات	کشور	خود	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	حمایت	کنم.

	برای	مخلوقات	هستی،	محیط	زیست		و	منابع	طبیعی	کشورم	ارزش	قائل	شوم	و	در	حفظ	آن	بکوشم.
	از	حیا	و	عفت،	آراستگی	ظاهری	و	پوشیدن	لباس	مناسب	برخوردار	باشم.	

	همواره	در		حفظ	و	ارتقای	سال	مت	و	بهداشت	خود	و	دیگران		در	محیط	کار	تالش	نمایم.
	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	در	تمامی	سطوح	،	حقوق	مالکیت	معنوی	و	مادی	اشخاص	،	

شرکت	ها	و	بنگاه	های	تولیدی	و	خدماتی	را	رعایت	کرده	و	بر	اساس	قانون	عمل	نمایم.

و	 راسخ	 را	 اراده	ام	 افزون،	 مرا	 بینش	 بزرگ،	 راه	 این	 پیمودن	 در	 می	خواهم	 متعال	 خداوند	 از	 و	
گام	هایم	را	استوار	گرداند.



252

جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
آب،	خاک،	گیاه-	گروه	کشاورزی	و	غذا

خاک

خواص	شیمیایی	و	بهسازی	خاک

خواص	آب

منابع	آب

کشت	و	نگهداری	گیاهان

10
ارتباط	مؤثر-گروه	بهداشت	و	سالمت

اهمیت،	اهداف	و	عناصر	ارتباط

ارتباط	مؤثر	با	خود	و	مهارت	های	ارتباطی

ارتباط	مؤثر	با	خدا،	خلقت	و	جامعه

ارتباط	مؤثر	در	کسب	و	کار

اهمیت	و	کار	کردن	زبان	بدن	و	فنون	مذاکره

10
ارتباط	مؤثر-گروه	خدمات

اهمیت،	اهداف	و	عناصر	ارتباط

ارتباط	مؤثر	با	خود	و	مهارت	های	ارتباطی

ارتباط	مؤثر	با	خدا،	خلقت	و	جامعه

ارتباط	مؤثر	در	کسب	و	کار

اهمیت	و	کار	کردن	زبان	بدن	و	فنون	مذاکره

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-	گروه	برق	و	رایانه	

ترسیم	با	دست	آزاد

تجزیه	و	تحلیل	نما	و	حجم

ترسیم	سه	نما	و	حجم

ترسیم	با	رایانه

نقشه	کشی	رایانه	ای

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-گروه	مکانیک

نقشه	خوانی	

ترسیم		نقشه

نقشه	برداری	از	روی	قطعه		

کنترل	کیفیت	نقشه

ترسیم	پروژه	با	رایانه

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-گروه	مواد	و	فراوری

نقشه	خوانی

ترسیم	نقشه

نقشه	برداری	از	روی	قطعه

کنترل	کیفیت	نقشه

ترسیم	پروژه	با	رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-	معماری	و	ساختمان

ترسیم	فنی	و	هندسی

نقشه	های	ساختمانی

ترسیم	های	سه	بعدی

خروجی	دوبعدی	از	فضای	سه	بعدی

کنترل	کیفیت	نقشه	و	ارائۀ	پروژه

10
طراحی	و	زبان	بصری-	گروه	هنر

	خلق	هنری،		زبان	بصری	و	هنر	طراحی

طراحی	ابزار	دیدن	و	خلق	اثر	هنری

نقطه،	خط	و	طراحی	خطی	

سطح،	شکل	و	حجم،		به	کار	گیری	اصول	ترکیب	بندی	در	خلق	آثار	هنری

نور	و	سایه	در	هنرهای	بصری،	رنگ	و	کاربرد	آن	در	هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

ریاضی	101

حل	مسائل	به	کمک	رابطه	بین	کمیت	های	متناسب

کاربرد	درصد	در	حل	مسائل	زندگی	روزمره

مدل	سازی	برخی	وضعیت	ها	به	کمک	معادله	درجه	دوم

تفسیر	توان	رسانی	به	توان	عددهای	گویا	به	کمک	ریشه	گیری

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	یک	زاویه

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

11
ریاضی	2

به	کارگیری	تابع	در	مدل	سازی	و	حل	مسائل

مدل	سازی	و	حل	مسائل	مرتبط	با	معادله	ها	و	نامعادله	ها

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	زاویه	دلخواه

حل	مسائل	مرتبط	با	لگاریتم	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفاهیم	آماری
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ریاضی	123

به	کارگیری	برخی	تابع	ها	در	زندگی	روزمره

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	حد

مقایسه	حدهای	یک	طرفه	و	دو	طرفه	و	پیوستگی	تابع	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	مشتق

به	کارگیری	مشتق	در	تعیین	رفتار	تابع	ها

فیزیک10

به	کارگیری	مفاهیم،	کمیت	ها	و	ابزار	اندازه	گیری

تحلیل	انواع	حرکت	و	کاربرد	قوانین	نیرو	در	زندگی	روزمره

مقایسه	حالت	های	ماده	و	محاسبه	فشار	در	شاره	ها

تحلیل	تغییرات	دما	و	محاسبه	گرمای	مبادله	شده

تحلیل		جریان	الکتریکی	و	محاسبه	مقاومت	الکتریکی	در	مدارهای	الکتریکی	

11
شیمی

به	کارگیری	مفاهیم	پایه	شیمی	در	زندگی	

تحلیل	فرایند	های	شیمیایی	

مقایسه	محلول	ها	و	کلویید	ها

به	کارگیری	مفاهیم	الکتروشیمی	در	زندگی	

به	کارگیری	ترکیب	های	کربن	دار	در	زندگی	

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

زیست	شناسی10

تجزیه	و	تحلیل	انواع	ترکیبات	شیمیایی	موجودات	زنده

بررسی	ساختار	ویروس	ها،	باکتری	ها،	آغازیان	و	قارچ	ها

معرفی	و	چگونگی	رده	بندی	جانوران

معرفی	و	چگونگی	رده	بندی	گیاهان

تعیین	عوامل	مؤثر	بر	بهبود	کیفیت	محیط	زیست
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جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

الزامات	محیط	کار10

تحلیل	محیط		کار	و	برقراری	ارتباطات	انسانی			

تحلیل	عملکرد	فناوری	در	محیط	کار

به	کارگیری	قوانین	در	محیط	کار

به	کارگیری	ایمنی	و	بهداشت	در	محیط	کار

مهارت	کاریابی

کاربرد	فناوری	های	نوین11

به	کارگیری	سواد	فناورانه

تحلیل	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات

	تجزیه	و	تحلیل	فناوری	های	همگرا	و	به	کارگیری	مواد	نوترکیب

به	کارگیری	انرژی	های	تجدید	پذیر	

تجزیه	و	تحلیل	فرایند	ایده	تا	محصول

مدیریت	تولید11

تولید	و	مدیریت	تولید

مدیریت	منابع	تولید

توسعه	محصول	جدید

مدیریت	کیفیت

مدیریت	پروژه

کارگاه	نوآوری	و	کارآفرینی11

حل	خالقانه	مسائل

نوآوری	و	تجاری	سازی	محصول

طراحی	کسب	و	کار

بازاریابی	و	فروش

ایجاد	کسب	و	کار	نوآورانه

اخالق	حرفه	ای12

ارائه	مثال	های	حرفه	و	اخالق	در	کار

ارائه	نمونه	های	اخالق	فردی	در	حرفه

تعیین	مصداق	های	مسئولیت	پذیری	در	حرفه

تحلیل	فرایند	های	اخالقی	در	حرفه

تحلیل	منشور	اخالقی	در	حرفه
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عناوین دروس شایستگی های فنی و پودمان های آنها در سه پایه هنرستان شاخه فنی و حرفه ایـ  رشته صنایع چوب و مبلمان

پودماندرسپایه

دانش	فنی	پایه10

کلیات
مواد	اولیه	چوبی	و	کاربرد	آنها

اندازه	گیری	و	برآورد
محاسبات	نیرو	و	حرکت

مقاومت	قطعات	چوبی	در	برابر	تغییر	شکل

دانش	فنی	تخصصی12

انتخاب	مواد	اولیه	و	به	کارگیری	اتصاالت
فناوری	تولید	و	تحلیل	اجزای	ماشین	آالت

چوب	شناسی	و	حفاظت	صنعتی	چوب
محاسبه	و	برآورد	قیمت

کسب	اطالعات	فنی

طراحی	و	ساخت	کابینت	آشپزخانه10

مواد	اولیه	و	اتصاالت
طراحی	کابینت	آشپزخانه

نقشه	کشی	و	ساخت	یونیت	های	کابینت	آشپزخانه	
ساخت	در	و	کشوی	کابینت	آشپزخانه	

نصب	کابینت	آشپزخانه

طراحی	و	ساخت	مبلمان	کودک	و	نوجوان10

طراحی	و	ساخت	جاکتابی	کودک	و	نوجوان
طراحی	و	ساخت	کمد	کودک	و	نوجوان

طراحی	و	ساخت	میز	تحریر	کودک	و	نوجوان
طراحی	و	ساخت	گهواره	و	تخت	خواب	کودک	و	نوجوان

چیدمان	اتاق	کودک	و	نوجوان	با	نرم	افزار

طراحی	و	ساخت	مبلمان	اداری11

طراحی	و	ساخت	پاتختی
طراحی	و	ساخت	صندلی	آرایش

طراحی	و	ساخت	میز	آرایش	)دراور(
طراحی	و	ساخت	تخت	خواب	تاشو	یک	نفره	و	ثابت

چیدمان	اتاق	خواب	با	نرم	افزار

طراحی	و	ساخت	مبلمان	اداری11

طراحی	و	ساخت	جا	کتابی	و	قفسه	اداری
طراحی	و	ساخت	فایل	چند	کشویی	اداری

طراحی	و	ساخت	میز	کارشناسی	و	میز	کنفرانس	اداری
طراحی	و	ساخت	پیشخوان	)کانتر(

چیدمان	فضای	اداری	با	نرم	افزار

طراحی	و	ساخت	مبلمان	مسکونی12

طراحی	و	ساخت	قاب	های	دکوری
طراحی	و	ساخت	میز	پذیرایی	

طراحی	و	ساخت	ویترین
طراحی	و	ساخت	صندلی

طراحی	و	ساخت	مبل	یک	نفره	و	دو	نفره	

رنگ	کاری	و	رویه	کاری	مبلمان	چوبی12

انتخاب	مواد	و	ابزار	رنگ	کاری	
زیرسازی	کار	پوششی	و	شفاف

رنگ	کاری	مبلمان
انتحاب	مواد	و	ابزار	رویه	کوبی

رویه	کوبی	مبلمان
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جدول دروس رشته صنایع چوب و مبلمان
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به	نام	خداوند	جان	و	خرد

منشور صنف وصنعت مبلمان و دکوراسيون

با	تأییدات	خداوند	قادر	متعال	و	توجهات	حضرت	ولی	عصر	)عج(،	در	دوران	
نیاکان،	پشتکار	 هنر	 به	 احترام	 ادای	 و	 خامنه	ای	 اهلل	 آیت	 حضرت	 زعامت	
پیش	ِکسوتان،	تالش	ارزشمند	صنعتگران	و	با	عشق	به	سرزمین	سرفراز	ایران،	
منشور	صنف	و	صنعت	مبلمان	و	دکوراسیون	جمهوری	اسالمی	ایران	رونمایی	

شد:
1ـ	تعامل	و	تعاون،	رعایت	اصول	حرفه	ای،	احترام	به	حق	مالکیت	مادی	و	معنوی
2ـ	اصالت	طراحی	مبلمان	و	دکوراسیون،	آمیخته	با	زندگی	و	گوهر	وجود	انسان

3ـ	سالمت	زیست	بوم	و	پاسداشت	آن،	باوری	پذیرفته	شده
4ـ	توجه	به	منافع	ملی	براساس	عنایات	خداوند	و	ارزش	های	انسانی

5ـ	دانش	و	خرد،	پشتوانه	و	بنیان	اخالق	و	رفتار	حرفه	ای
6ـ	مشتری	مداری	و	فروش	سالم،	محور	تمامی	تالش	ها

7ـ	ارزشمندترین	موجودی،	سرمایه	های	انسانی
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نام و نام خانوادگی:                       واحد سازمانی:                            عنوان شغلی: کارشناس فروش                           دوره ارزیابی: 
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ئر	

شعا
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ظی

تع

3/52/752/251/51جمع

1ـ	احترام	به	ارزش	های	انسانی،	شئونات	اجتماعی	و	آراستگی	پوشش	و	استفاده	از	
لباس	فرم	و	لوازم	ایمنی

14
2ـ	رعایت	قوانین	و	مقررات	در	کلیه	امور،	به	خصوص	ورود	و	خروج	و	عدم	استفاده	

از	تلفن	همراه	در	ساعات	کاری

3ـ	میزان	تعهد	و	مسئولیت	پذیری،	صداقت،	امانت	داری	و	وفاداری

4ـ	انتقادپذیری	و	انعطاف	پذیری	)ظرفیت	پذیرش	انتقادات	و	کوشش	در	اصالح	رفتار(

گی
ست

شای

54/253/7532/5جمع

5		ـ	داشتن	روحیه	خالقیت	و	نوآوری	)توانایی	تولید	ایده	یا	فکر	جدید	و	ارزشمند	در	کار(

20
6		ـ	پشتکار	و	جدیت	)سخت	کوشی	و	پیگیری	امور	محوله	تا	حصول	نتیجه(

7ـ	انجام	به	موقع	کارهای	محوله	)پرهیز	از	اتالف	وقت(

8		ـ	اشتیاق	به	انجام	امور	محوله	بدون	نیاز	به	کنترل	)عدم	نیاز	به	کنترل	مستقیم	
و	مداوم	مسئول	واحد(

طی
تبا

	ار
ای

ت	ه
هار

43/532/51جمعم

9ـ	نحوه	برخورد	و	معاشرت	با	همکاران،	مدیر	یا	سرپرست	مافوق	)ادب،	خوش	رویی	
و	خویشتن	داری	...(

8
دیگر	 با	 محوله	 امور	 انجام	 در	 مشارکت	 میزان	 و	 گروهی	 کار	 انجام	 توانایی	 10ـ	

شغلی وظایف	 حیطه	 در	 همکاران	

ری
اگی

	فر
ش

موز
54/543/52جمعآ

11ـ	کوشش	در	افزایش	سطح	دانش،	معلومات	و	مهارت	های	شغلی	و	به	کارگیری	آن	
10)مشارکت	در	دوره	های	آموزشی	مرتبط،	خودآموزی	و...

12ـ	توانایی	انتقال	معلومات	و	مهارت	های	شغلی	به	همکاران
)4

8	
ات

یاز
امت

ثر	
داک

)ح
ی	

اص
تص

لیاخ
شغ

ک	
شتر

م

7653/752/25جمع

13ـ	میزان	آشنایی	به	وظایف	و	اختیارات	شغلی	و	دقت	در	انجام	آن	)انجام	وظایف	
با	کمترین	خطا(	)دقت(

28
14ـ	انجام	وظایف	شغلی	خارج	از	اوقات	کاری	در	موارد	الزم	)اضافه	کار(

سریع	 اجرای	 توانایی	 و	 شغلی	 فعالیت	های	 و	 وظایف	 انجام	 در	 تسلط	 میزان	 15ـ	
)سرعت( محوله	 امور	

16ـ	رعایت	سلسله	مراتب	و	انجام	دستورات	مافوق	در	چارچوب	ضوابط

لی
شغ

ی	
اص

تص
اخ

54/5432/5جمع

17ـ	تکریم	ارباب	رجوع	و	جلب	رضایت	مشتریان	و	نمایندگان	ـ	مدرک	تحصیلی	

20

18ـ	میزان	آشنایی	به	مهارت	فروشندگی	و	تالش	مستمر	در	جهت	یادگیری	دانش	
روزفروش	و	به	کارگیری	آن

19ـ	تکمیل	پروسه	فروش	)ارائه	اطالعات	و	راهنمایی	درست	به	مشتری	ـ	راهنمایی	
جهت	صدور	فاکتور	ـ	آماده	سازی	کاالی	فروخته	شده	جهت	تحویل(

20ـ	توجه	به	چیدمان	و	نظم	فروشگاه	و	پیرایش	محصوالت	چیدمان	شده

جمع	امتیاز
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نتایج ارزیابی عضو )توسط مسئول بالفصل تکمیل گردد(

امتیاز	کل:امتیاز	اختصاصی:امتیاز	عمومی:

تحلیل عملکرد

نقاط	قابل	بهبود	عملکرد	و	راه	های	اصالح	آن:نکات	قوت	عملکرد	و	شیوه	تقویت	آن:

														ضعیف	 											متوسط	 										خوب	 												خیلی	خوب	 عالی	

100ـ95														94ـ		85																84		ـ70													69		ـ50																	49ـ1

نام	و	نام	خانوادگی	ارزشیابی	شونده:

امضا:

نام	و	نام	خانوادگی	ارزشیابی	کننده:

امضا:

نام	و	امضا	تأییدکننده	نهایی:

امضا:

...................................................................................................... نهایی:	 تأییدکننده	 نظر	 و	 کلی	 نتیجه	

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
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نام و نام خانوادگی:                       واحد سازمانی:                            عنوان شغلی: کارگر ماهر                           دوره ارزیابی:
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3/52/752/251/51جمع

1ـ	احترام	به	ارزش	های	انسانی،	شئونات	اجتماعی	و	آراستگی	پوشش	و	استفاده	از	
لباس	فرم	و	لوازم	ایمنی

14
2ـ	رعایت	قوانین	و	مقررات	در	کلیه	امور،	به	خصوص	ورود	و	خروج	و	عدم	استفاده	

از	تلفن	همراه	در	ساعات	کاری

3ـ	میزان	تعهد	و	مسئولیت	پذیری،	صداقت،	امانت	داری	و	وفاداری

4ـ	انتقادپذیری	و	انعطاف	پذیری	)ظرفیت	پذیرش	انتقادات	و	کوشش	در	اصالح	رفتار(

گی
ست

شای

54/253/7532/5جمع

5		ـ	داشتن	روحیه	خالقیت	و	نوآوری	)توانایی	تولید	ایده	یا	فکر	جدید	و	ارزشمند	
در	کار(

20
6		ـ	پشتکار	و	جدیت	)سخت	کوشی	و	پیگیری	امور	محوله	تا	حصول	نتیجه(

7ـ	انجام	به	موقع	کارهای	محوله	)پرهیز	از	اتالف	وقت(

8		ـ	اشتیاق	به	انجام	امور	محوله	بدون	نیاز	به	کنترل	)عدم	نیاز	به	کنترل	مستقیم	
و	مداوم	مسئول	واحد(

طی
تبا

	ار
ای

ت	ه
هار

43/532/51جمعم

9ـ	نحوه	برخورد	و	معاشرت	با	همکاران،	مدیر	یا	سرپرست	مافوق	)ادب،	خوش	رویی	
و	خویشتن	داری	...(

8
دیگر	 با	 محوله	 امور	 انجام	 در	 مشارکت	 میزان	 و	 گروهی	 کار	 انجام	 توانایی	 10ـ	

شغلی وظایف	 حیطه	 در	 همکاران	
ری

اگی
	فر

ش
موز

54/543/52جمعآ

11ـ	کوشش	در	افزایش	سطح	دانش،	معلومات	و	مهارت	های	شغلی	و	به	کارگیری	آن	
10)مشارکت	در	دوره	های	آموزشی	مرتبط،	خودآموزی	و...

12ـ	توانایی	انتقال	معلومات	و	مهارت	های	شغلی	به	همکاران

)4
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ات
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7653/752/25جمع

13ـ	میزان	آشنایی	به	وظایف	و	اختیارات	شغلی	و	دقت	در	انجام	آن	)انجام	وظایف	
با	کمترین	خطا(	)دقت(

28
14ـ	انجام	وظایف	شغلی	خارج	از	اوقات	کاری	در	موارد	الزم	)اضافه	کار(

سریع	 اجرای	 توانایی	 و	 شغلی	 فعالیت	های	 و	 وظایف	 انجام	 در	 تسلط	 میزان	 15ـ	
)سرعت( محوله	 امور	

16ـ	رعایت	سلسله	مراتب	و	انجام	دستورات	مافوق	در	چارچوب	ضوابط

لی
شغ

ی	
اص

تص
اخ

54/5432/5جمع

17ـ	کنترل	کیفیت	کاالهای	تولیدشده	و	یا	تحویلی	قبل	از	بسته	بندی	و	تحویل	به	
مشتری	و	یا	چیدمان	در	نمایشگاه

20
18ـ	میزان	مهارت	در	بسته	بندی	ـ	چیدمان	ـ	بارگیری	و	سایر	امور	خدماتی

به	 خسارت	 آمدن	 وارد	 از	 جلوگیری	 و	 محوله	 امور	 انجام	 در	 دقت	 و	 سرعت	 19ـ	
شرکت اموال	

20ـ	تکریم	ارباب	رجوع	و	میزان	جلب	رضایت	مشتری	در	هنگام	تحویل	و	نصب	
و	سایر	خدمات

جمع	امتیاز
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نتایج ارزیابی عضو )توسط مسئول بالفصل تکمیل گردد(

امتیاز	کل:امتیاز	اختصاصی:امتیاز	عمومی:

تحلیل عملکرد

نقاط	قابل	بهبود	عملکرد	و	راه	های	اصالح	آن:نکات	قوت	عملکرد	و	شیوه	تقویت	آن:

														ضعیف	 											متوسط	 										خوب	 												خیلی	خوب	 عالی	

100ـ95														94ـ		85																84		ـ70													69		ـ50																	49ـ1

نام	و	نام	خانوادگی	ارزشیابی	شونده:

امضا:

نام	و	نام	خانوادگی	ارزشیابی	کننده:

امضا:

نام	و	امضا	تأییدکننده	نهایی:

امضا:

...................................................................................................... نهایی:	 تأییدکننده	 نظر	 و	 کلی	 نتیجه	

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
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نام و نام خانوادگی:                       واحد سازمانی:                            عنوان شغلی: حسابدار                           دوره ارزیابی:
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3/52/752/251/51جمع

1ـ	احترام	به	ارزش	های	انسانی،	شئونات	اجتماعی	و	آراستگی	پوشش	و	استفاده	از	
لباس	فرم	و	لوازم	ایمنی

14
2ـ	رعایت	قوانین	و	مقررات	در	کلیه	امور،	به	خصوص	ورود	و	خروج	و	عدم	استفاده	

از	تلفن	همراه	در	ساعات	کاری

3ـ	میزان	تعهد	و	مسئولیت	پذیری،	صداقت،	امانت	داری	و	وفاداری

4ـ	انتقادپذیری	و	انعطاف	پذیری	)ظرفیت	پذیرش	انتقادات	و	کوشش	در	اصالح	رفتار(

گی
ست

شای

54/253/7532/5جمع

5		ـ	داشتن	روحیه	خالقیت	و	نوآوری	)توانایی	تولید	ایده	یا	فکر	جدید	و	ارزشمند	
در	کار(

20
6		ـ	پشتکار	و	جدیت	)سخت	کوشی	و	پیگیری	امور	محوله	تا	حصول	نتیجه(

7ـ	انجام	به	موقع	کارهای	محوله	)پرهیز	از	اتالف	وقت(

8		ـ	اشتیاق	به	انجام	امور	محوله	بدون	نیاز	به	کنترل	)عدم	نیاز	به	کنترل	مستقیم	
و	مداوم	مسئول	واحد(

طی
تبا

	ار
ای

ت	ه
هار

43/532/51جمعم

9ـ	نحوه	برخورد	و	معاشرت	با	همکاران،	مدیر	یا	سرپرست	مافوق	)ادب،	خوش	رویی	
و	خویشتن	داری	...(

8
دیگر	 با	 محوله	 امور	 انجام	 در	 مشارکت	 میزان	 و	 گروهی	 کار	 انجام	 توانایی	 10ـ	

شغلی وظایف	 حیطه	 در	 همکاران	

ری
اگی

	فر
ش

موز
54/543/52جمعآ

11ـ	کوشش	در	افزایش	سطح	دانش،	معلومات	و	مهارت	های	شغلی	و	به	کارگیری	آن	
10)مشارکت	در	دوره	های	آموزشی	مرتبط،	خودآموزی	و...(

12ـ	توانایی	انتقال	معلومات	و	مهارت	های	شغلی	به	همکاران
)4

8	
ات

یاز
امت

ثر	
داک

)ح
ی	

اص
تص

اخ

لی
شغ

ک	
شتر

م

7653/752/25جمع

13ـ	میزان	آشنایی	به	وظایف	و	اختیارات	شغلی	و	دقت	در	انجام	آن	)انجام	وظایف	
با	کمترین	خطا(	)دقت(

28
14ـ	انجام	وظایف	شغلی	خارج	از	اوقات	کاری	در	موارد	الزم	)اضافه	کار(

سریع	 اجرای	 توانایی	 و	 شغلی	 فعالیت	های	 و	 وظایف	 انجام	 در	 تسلط	 میزان	 15ـ	
)سرعت( محوله	 امور	

16ـ	رعایت	سلسله	مراتب	و	انجام	دستورات	مافوق	در	چارچوب	ضوابط

لی
شغ

ی	
اص

تص
اخ

54/5432/5جمع

17ـ	رازداری	و	محافظت	از	اطالعات	مالی	و	اسناد	کاغذی	و	سیستمی	شرکت

20
18ـ	میزان	مهارت	در	امور	مالی	و	حسابداری	و	اداری

19ـ	کنترل	فاکتورهای	خرید	و	مقایسه	تغییرات	قیمت	کاال	در	فاکتورها	و	گزارش	
آن	به	مدیر	فروش

ـ

جمع	امتیاز
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نتایج ارزیابی عضو )توسط مسئول بالفصل تکمیل گردد(

امتیاز	کل:امتیاز	اختصاصی:امتیاز	عمومی:

تحلیل عملکرد

نقاط	قابل	بهبود	عملکرد	و	راه	های	اصالح	آن:نکات	قوت	عملکرد	و	شیوه	تقویت	آن:

														ضعیف	 											متوسط	 										خوب	 												خیلی	خوب	 عالی	

100ـ95														94ـ		85																84		ـ70													69		ـ50																	49ـ1

نام	و	نام	خانوادگی	ارزشیابی	شونده:

امضا:

نام	و	نام	خانوادگی	ارزشیابی	کننده:

امضا:

نام	و	امضا	تأییدکننده	نهایی:

امضا:

...................................................................................................... نهایی:	 تأییدکننده	 نظر	 و	 کلی	 نتیجه	

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
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نمونه ارزیابی دوره ای کارگران و کارکنان یک شرکت تولیدی صنایع چوب

ها
یار
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شاخص ها
یاز
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ده 
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ید
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ست

شای

ـ	خالقیت	و	نوآوری	و	ارائه	پیشنهادهای	سازنده	)با	تأیید	مدیر	یا	سرپرست(
ـ	تعهد	و	مسئولیت	پذیری	

ـ	صداقت	و	امانت	داری	و	وفاداری
ـ	تالش	برای	صرفه	جویی	و	کاهش	هزینه	ها

ـ	انجام	به	موقع	وظایف	و	امور	محوله
ـ	رعایت	قوانین	عمومی	کارخانه	و	نظم	و	مقررات	)حضور	به	موقع	در	محل	کار	و	رعایت	حقوق	دیگران(

10
7
7
7
7
7

طی
تبا

 ار
ت

هار
م

ـ	تکریم	ارباب	رجوع	و	اهتمام	جدی	در	حل	مشکالت	ارباب	رجوع	و	ارائه	وجهه	مثبت	از	شرکت	
ـ	برقراری	ارتباط	مؤثر	و	سازنده	کاری	با	دیگران	و	انعطاف	پذیری	در	پذیرش	نظر	دیگران

ـ	داشتن	دیدگاه	مثبت	و	مشارکت	فعال	در	کارگروهی	
ـ	داشتن	رفتار	احترام	آمیز	با	همکاران

5
5
5
5

لی
شغ

ک 
تر

ش
ی م

زش
مو

و آ
ی 

یر
راگ

ف

ـ	انتقال	معلومات	و	مهارت	های	شغلی	به	همکاران
ـ	شرکت	در	دوره	های	آموزشی	و	کوشش	در	افزایش	مهارت	های	شغلی
ـ	تشریک	مساعی	در	پیشبرد	اهداف	شرکت	و	جلوگیری	از	تعویق	کارها

ـ	میزان	آشنایی	و	دقت	در	انجام	وظایف	و	اختیارات	شغلی	)مهارت	و	دقت(
ـ	ارزیابی	منطقی	و	انعکاس	به	موقع	مشکالت	به	مافوق

ـ	توجه	به	الویت	امور	محوله

5
5
5
10
5
5

تحلیل عملکرد

نقاط	قوت	عملکرد	و	شیوه	های	تقویت	آن:
1ـ	
2ـ	
3ـ	
4ـ	
5		ـ	

نقاط	بهبود	عملکرد	و	راه	های	اصالح	و	بهبود	آن:
1ـ	
2ـ	
3ـ	
4ـ	
5		ـ

کسب حداقل 70% امتیازات الزامی می باشد.
عالی																							خیلی	خوب																							خوب																							متوسط																							ضعیف

100ـ		95																							95ـ		85																							85		ـ70																							70ـ		50																					50		ـ0

نام	و	نام	خانوادگی	ارزیابی	کننده:																			نام	و	نام	خانوادگی	تأییدکننده	نهایی:																											امضا	ارزشیابی	شونده:
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نام و نام خانوادگی:                       واحد سازمانی:                            عنوان شغلی: مدیرتولیدصنایع چوب                           دوره ارزیابی:
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3/52/752/251/51جمع

1ـ	احترام	به	ارزش	های	انسانی،	شئونات	اجتماعی	و	آراستگی	پوشش	و	استفاده	از	
لباس	فرم	و	لوازم	ایمنی

14
2ـ	رعایت	قوانین	و	مقررات	در	کلیه	امور،	به	خصوص	ورود	و	خروج	و	عدم	استفاده	

از	تلفن	همراه	در	ساعات	کاری

3ـ	میزان	تعهد	و	مسئولیت	پذیری،	صداقت،	امانت	داری	و	وفاداری

4ـ	انتقادپذیری	و	انعطاف	پذیری	)ظرفیت	پذیرش	انتقادات	و	کوشش	در	اصالح	رفتار(

گی
ست

شای

54/253/7532/5جمع

5		ـ	داشتن	روحیه	خالقیت	و	نوآوری	)توانایی	تولید	ایده	یا	فکر	جدید	و	ارزشمند	
در	کار(

20
6		ـ	پشتکار	و	جدیت	)سخت	کوشی	و	پیگیری	امور	محوله	تا	حصول	نتیجه(

7ـ	انجام	به	موقع	کارهای	محوله	)پرهیز	از	اتالف	وقت(

8		ـ	اشتیاق	به	انجام	امور	محوله	بدون	نیاز	به	کنترل	)عدم	نیاز	به	کنترل	مستقیم	
و	مداوم	مسئول	واحد(

طی
تبا

	ار
ای

ت	ه
هار

43/532/51جمعم

9ـ	نحوه	برخورد	و	معاشرت	با	همکاران،	مدیر	یا	سرپرست	مافوق	)ادب،	خوش	رویی	
و	خویشتن	داری	...(

8
دیگر	 با	 محوله	 امور	 انجام	 در	 مشارکت	 میزان	 و	 گروهی	 کار	 انجام	 توانایی	 10ـ	

شغلی وظایف	 حیطه	 در	 همکاران	

ری
اگی

	فر
ش

موز
54/543/52جمعآ

11ـ	کوشش	در	افزایش	سطح	دانش،	معلومات	و	مهارت	های	شغلی	و	به	کارگیری	آن	
10)مشارکت	در	دوره	های	آموزشی	مرتبط،	خودآموزی	و...(

12ـ	توانایی	انتقال	معلومات	و	مهارت	های	شغلی	به	همکاران

)4
8	
ات

یاز
امت

ثر	
داک

)ح
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اخ
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م

7653/752/25جمع

13ـ	میزان	آشنایی	به	وظایف	و	اختیارات	شغلی	و	دقت	در	انجام	آن	)انجام	وظایف	
با	کمترین	خطا(	)دقت(

28
14ـ	انجام	وظایف	شغلی	خارج	از	اوقات	کاری	در	موارد	الزم	)اضافه	کار(

سریع	 اجرای	 توانایی	 و	 شغلی	 فعالیت	های	 و	 وظایف	 انجام	 در	 تسلط	 میزان	 15ـ	
)سرعت( محوله	 امور	

16ـ	رعایت	سلسله	مراتب	و	انجام	دستورات	مافوق	در	چارچوب	ضوابط

لی
شغ

ی	
اص

تص
اخ

جمعنظریه	مدیر	کارگاه

20

جمع	امتیاز
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نتایج ارزیابی عضو )توسط مسئول بالفصل تکمیل گردد(

امتیاز	کل:امتیاز	اختصاصی:امتیاز	عمومی:

تحلیل عملکرد

نقاط	قابل	بهبود	عملکرد	و	راه	های	اصالح	آن:نکات	قوت	عملکرد	و	شیوه	تقویت	آن:

														ضعیف	 											متوسط	 										خوب	 												خیلی	خوب	 عالی	

100ـ95														94ـ		85																84		ـ70													69		ـ50																	49ـ1

نام	و	نام	خانوادگی	ارزشیابی	شونده:

امضا:

نام	و	نام	خانوادگی	ارزشیابی	کننده:

امضا:

نام	و	امضا	تأییدکننده	نهایی:

امضا:

...................................................................................................... نهایی:	 تأییدکننده	 نظر	 و	 کلی	 نتیجه	

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
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شغلی  و  حرفه ای  صالحيت  توسعه  ساختار 
گروه صنایع چوب و مبلمان

مهندسی صنایع 
چوب و مبلمان 
 )21410195(

مهندس حرفه ای 
)سطح 5(

تکنسین ارشد صنایع 
چوب و مبلمان 

)31190494(

تکنسین 
صنایع چوب 
)31190493(

تکنسین ارشد 
)سطح 4(

تکنسین 
)سطح 3(

کمک تکنسین 
)سطح 2(

کارگر ماهر 
)سطح 1(

کمک تکنسین مبلمان 
ماسیو)سازه های 

چوبی( )71150292(

  کمک تکنسین    
مبلمان صفحه ای 

)71150192(

کارگر ماهر صنایع چوب 
  )75220191(
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منابع و مآخذ

	کتاب	های	درسی	رشته	صنایع	چوب	و	مبلمان،	سازمان	پژوهش	و	برنامه	ریزی	آموزشی  1
	طراحی	و	ساخت	کابینت	چوبی	210466	سال	1396

	طراحی	و	ساخت	مبلمان	کودک	و	نوجوان	210468	سال	1396
	طراحی	و	ساخت	مبلمان	خواب	211465	سال	1396
	طراحی	و	ساخت	مبلمان	اداری	211466	سال	1396

	طراحی	و	ساخت	مبلمان	مسکونی	212466	سال			1397
	رنگ	کاری	و	رویه	کوبی	مبلمان	چوبی	212468			سال				1397

	دانش	فنی	پایه	210465	سال	1396
	دانش	فنی	پایه	تخصصی	212465	سال	1397

2 	جداول	و	استانداردهای	صنایع	چوب:
مراد	 سلیمی،  	،Holz Technik Tabellenbuch ،Seifert ، Natsch ، Nennewitz ، Peschel 

	1395 بنیاد	،	 دانش	 )مترجم(؛	
3 	طراحی	و	نقشه	کشی	مبلمان	چوبی: Ehrman ,Walter ،	مراد	سلیمی،	امیر	نظری،	داود	توبه	خواه	فرد	

)مترجم(،	فدک	ایساتیس،	1392	
امیر	حسین	سیفي	و	محمد	رضا	 4 	استانداردهاي	جامع	معماري	داخلي	و	طراحي	فضا	ترجمه	

بیات	انتشارات	شهر	آپ	1380	چاپ	پنجم	1393
5 	دیکشنري	آکسفورد

6 رسم	فنی	تخصصی	صنایع	چوب	479/1	سال	1393،				محمد	لطفی	نیا،	محمدرضا	آقایی،	چاپ	و	
نشر	کتاب	های	درسی	ایران

	اطالعات	بازار	صنایع	چوب	ایران 7
	نمون	برگ	های	مدیریت	منابع	انسانی	و	ارزشیابی	شرکت	نسیم	خواب 8
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