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آیا تا به حال پی برده اید 

 از پوشال در رويه كوبي چه استفاده اي می كنند؟  

 چند نوع فنر در رويه كوبي وجود دارد؟  

 نقش منگنه بادي در رويه كوبي مبلمان چوبی چیست؟  

 تسمه كشي و فنر بندي براي رويه كوبي مبلمان چگونه انجام می شود؟  

استاندارد عملکرد 

براي  موردنیاز  ابزار  و  مواد  از  استفاده  با  كه  بود  قادر خواهند  يادگیري، هنرجويان  واحد  اين  پايان  از  پس 
كنند. رويه كوبي  را  نفره  يك  مبل  و  خوري  ناهار  رويه كوبي، صندلي 

هدف توانمند سازی )مهارت های یادگیری( 

هدف اصلي اين پودمان، كسب مهارت شايستگی رويه كوبي صندلي و مبل يك نفره چوبي است.
برای  نیاز  مورد  و  مناسب  برقی  ابزارهای دستی  و  ابزارهای دستی  با  كردن  كار  پودمان،  اين  فرعي  اهداف 

مي باشد.  ... و  منگنه كوب  ه  از جمله دستگا  رويه كوبي، 

مسایل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی 

 شایستگی های غیر فنی 

شایستگی های غیر فنی
در انجام كار گروهی مسئولیت پذير باشید.اخالق حرفه ای

همیشه در حال ياد گرفتن باشید.يادگیری مادام العمر
در انجام فعالیت كارگاهی خالق و كارآفرين باشید.نوآوری و كارآفرينی

از مواد اولیه استفادة بهینه نموده و صرفه جويی كنید.مديريت منابع

و ساير شايستگی های غیر فنی اطالعات  فناوری  ديگران،  آموزش  گروهی،  كار  به  می توان 
نمود. اشاره  تفكر خالق  و  سیستمی  تفكر  ارتباطات، 

  دقت و سرعت در كیفیت زيرسازي مناسب براي رنگ كاري پروژه در هنگام كار كردن و در پايان كار.   

نگرش
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باتوجه به آشنايي و كار با ابزار و مواد اولیه رويه كوبي صندلي رنگ كاري شده را به ترتیب زير رويه كوبي نمايید.

رویه کوبی مسطح )تخت( 

ساده ترين نوع رويه كوبی كه در مورد صندلی ها و چهارپايه های ساده كاربرد دارد، رويه كوبی تخت است. اين كار، روی 
يك تختة مسطح اجرا می شود؛ يعنی يك قطعه اسفنج روی يك تخته )تخته چنداليه، تخته خرده چوب، ام دی اف 

و يا يك قاب با پوشش تخته 
و  شده  چسبانده  اليه(  سه 
روی آن را با پارچه پوشش 

می دهند.
صندلی های ساده يا بی دسته 
را  غذاخوری  صندلی  مانند 
رويه كوبی  آسان تر  می توان 
به  آن  كف  فقط  زيرا  كرد 
دارد  نیاز  رويه كوبي  پوشش 

)شكل 1(.

با توجه به آشنايی و كار با ابزار و مواد اولیه رويه كوبی صندلی رنگ كاری شده را به ترتیب زير رويه كوبی نمايید.
فعالیت كارگاهی: رويه كوبی تخت )كفی صندلی(

الف( جدول فهرست مواد و ابزارهای الزم

ردیف
مواد مصرفی

ابزار دستی ابزارهای دستی
ماشین آالتبرقی

واحدمقدارعنوان
1
2
3
4
5
6

از نظر قرار گرفتن کفی روی قیدها )سمت راست( و داخل قیدها  شکل 1ـ دو نوع صندلی 
چپ( )سمت 

شایستگی رویه کوبی مبلمان چوبی
واحد 

یادگیري 12 
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ب( مراحل اجرای فعالیت کارگاهی

شکل 2ـ مراحل اجرای رویه کوبی

الف( رویه کوبی صندلی ناهارخوری
اندازه گیری کفی: ابتدا با استفاده از متر نواری فلزی، طول و عرض تخته را اندازه گیری كرده و اندازه ها را 

يادداشت نمايید. 
می توانید تخته را روی اسفنج قرار داده و دور تا دور آن را خط كشی كنید.

شکل 3ـ اندازه گیری و خط کشی کفی صندلی

برش اسفنج: برای برش اسفنج می توانید تخته را روی اسفنج قرار داده و دور تا دور آن را با كاتر ببريد.
 

  اگر سطح تخته كفی به شكل ذوزنقه، مثلث و يا دايره بود، آن را نیز به صورت مربع مستطیل در   

نظر گرفته و بزرگ ترين ابعاد آن اندازه گیری شود.

نکته
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شکل 4ـ  برش کاری اسفنج کفی صندلی

چسباندن اسفنج: سطح تخته، همچنین سطح اسفنج را بايد با چسب فوم )اسفنج( آغشته كرد به طوری كه 
الية نازكی از چسب روی هر دو طرف پاشیده شود. پس از چسب زنی، اسفنج را روی تخته بچسبانید و مراقب 

باشید كه اسفنج صاف قرار گرفته و كاماًل روی كفی بچسبد.

شکل 5ـ چسباندن اسفنج روی کفی صندلی 

برش پارچه: پارچه را به اندازة 200 میلی متر يعنی از هر طرف حدود 100 میلی متر بیشتر، با قیچی برش 
بزنید و آن را وسط تخته ای كه بر آن فوم چسبانده بوديد، قرار دهید.

نصب پارچه: يك طرف پارچه را بر پشت تخته كشیده و با دستگاه منگنه زن )دستی يا نیوماتیك( دو يا سه 
منگنه بكوبید؛ سپس پارچه را به روی اسفنج آورده و طرف مقابل منگنه خورده را بكشید و با فشار دست آن 
را نگه داشته دقیقاً مقابل منگنه های قبلی، دو منگنه بزنید. در ادامه، دو طرف ديگر را به روش گفته شده نصب 
كنید. وقتی هر 4 طرف را منگنه زديد، بايد قسمت های ديگر پارچه كه نكشیده ايد، با فشار دست كشیده و 
محكم آن را نگه داشته و با منگنه كوب لبه ها را ثابت كنید. اين كار را بايد تا رسیدن به منگنه های زده شدة 

قبلی ادامه دهید. البته در تمام مراحل، پارچه را بايد طوری با دست بكشید كه روی آن چین نیفتد.

شکل 6 ـ مراحل برش و نصب پارچه

ثابت کردن پارچهکوبیدن پارچهقیچی کردن گوشه هاگوشه های منگنه خورده
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ب( رویه کوبي صندلي اداري
مراحل رويه كوبي صندلي اداري به شرح زير است.

1ـ ابزارهاي مورد نیاز را آماده كنید و رويه مستعمل قبلي را ازروي كفي و پشتي صندلي باز كنید. براي 
انبر استفاده كنید )شكل 7(. از گاز  كشیدن منگنه ها 

2ـ اسفنج با ضخامت 2سانتي متر را به اندازه ابعاد كفي و پشتي صندلي اندازه گیري كنید )شكل 8(. 

3ـ به وسیله ماژيك رنگي محیط كفي و پشتي را خط كشي نمايید )شكل 9(. 

شکل 7

شکل 8

شکل 9



پودمان 5:  رویه کوبی مبلمان چوبی

171

4ـ از روي الگوي خط كشي شده به وسیله قیچي اسفنج را ببريد )شكل 10(.

برش را به نحوي انجام دهید تا كمترين دورريز حاصل شود )شكل 11(.

5ـ اسفنج بريده شده دقیقاً به اندازه قالب كفي و پشتي مي باشد )شكل 12(. 

6ـ پارچه رويه كوبي را كه به رنگ قهوه اي روشن مي باشد روي میز كار باز كنید )شكل 13(.

7ـ به وسیله متر نواري )پارچه اي يا فلزي به اندازه قالب اسفنج و كفي و پشتي و از هر طرف 10سانتي متر 
اضافه تر برش بزنید. تا به راحتي لبه ها را به روي اسفنج برگردانده و با منگنه روي آن بكوبید )شكل 14(. 

شکل 10

شکل 11

شکل 12

شکل 13
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8  ـ پارچه اندازه گیري شده را تا كنید و با قیچي آن را برش بزنید )شكل 15(.

9ـ اسفنج و كفي و پشتي را آماده كنید )شكل 16(. 

10ـ پیستوله را به مخزن باد وصل كنید. و چسب مخصوص اسفنج را روي قالب چوبي اسپري كنید )شكل 17(.

11ـ قالب كفي و پشتي را كه اسفنج به چوب چسبیده شده را روي پارچه بريده شده قرار دهید )شكل 18(. 

شکل 14

شکل 15

شکل 16

شکل 17

شکل 18
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12ـ يكي از لبه ها را با منگنه بكوبید )شكل 19(.

13ـ لبه هاي ديگر برگردانده و باد ست محكم بكشید تا كاماًل صاف شده و چروك نداشته باشد )شكل 20(. 

14ـ لبه ها به وسیله منگنه بادي با سوزن مناسب به تخته چنداليي بكوبید )شكل 21(.

15ـ پس از كوبیدن پارچه لبه هاي اضافي را با كاتر ببريد )شكل 22(. 

16ـ كفي و پشتي رويه كوبي شده آماده نصب به صندلي مي باشد )شكل 23(.

شکل 19

شکل 20

شکل 21

شکل 22

شکل 23
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17ـ ابتدا كفي را روي كف صندلي گذاشته و آن را تنظیم كنید )شكل 24(.

18ـ از چهار گوشه با پیچ هاي مناسب در حالي كه محل پیچ ها از پشت و كف صندلي خزينه شده است، 
پشتي و كفي را اتصال دهید )شكل 25(. 

19ـ سعي كنید هر چهار پیچ كف و پشت را محكم ببنديد )شكل 26(.

20ـ صندلي اداري رويه كوبي شده آماده بهره برداري مي باشد )شكل 27(.

روبه رو  شكل  در  را  تخت  رويه كوبي  در  استفاده  مورد  ابزارهاي  21ـ 
.)28 )شكل  مي كنید  مشاهده 

شکل 24

شکل 25

شکل 26

شکل 27

شکل 28
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رویه کوبی مبل کالسیک
براي رويه كوبي مبل كالسیك يا راحتي، مراحل تا حدودي شبیه رويه كوبي كفي صندلي مي باشد ولي اصول 
و قواعد خواص خود را دارد و زمان زيادتري بايد صرف گردد در ادامه يك نوع روش رويه كوبي مبل كالسیك 

آورده مي شود. 
فعالیت کارگاهي: رویه کوبی مبل کالسیک 

الف( جدول لیست مواد و ابزارهاي الزم

ردیف
مواد مصرفی

ابزار دستی ابزارهای دستی
ماشین آالتبرقی

واحدمقدارعنوان

كمپرسورمنگنه كوبقیچیتسمه و فنر1

هويهاره اسفنج بریپارچه رويه و متقال2

تسمه كشسرمه و چسب3

چكش پالستیكیاسفنج يا فوم4

پنبه دانه5

گونی نخی6

ب( مراحل اجراي فعالیت کارگاهي
1ـ تسمه کشي: ابتدا بايد به اندازه طول و عرض مبل يك نفره و تعداد مورد نیاز نوارتسمه كشي ببريد. اين 
نوارها كه به صورت رول در بازار موجود است، از جنس پارچه های بافته شده با نخ پالستیكی هستند تا توانايی 
تحمل فشار را داشته باشند. معموالً نوار را از اندازه موردنظر نیم سانتی متر كوتاه تر به كالف نشیمن نصب 
كنید. تاوقتی نوارها را به وسیله نواركش می كشید محكم روی كالف نصب شود، و از لبه كالف مبل بیرون 

نزند. عرض نوارها 5 تا 7 سانتی متر می باشند و طول آن به طول و عرض مبل بستگی دارد.
نحوه كوبیدن نوار تسمه به صورت مراحل زير است : 

 ابتدا يك سر نوار تسمه را به وسیله منگنه بادی به ضخامت زير مبل نصب كنید. در مبل يك نفره دو نوار   

تسمه در عرض و دو نوار تسمه در طول مبل بكوبید. اين نوارها پس از كوبیدن روي كالف نسبت به هم 
به صورت به عالوه )يك رديف افقي و يك رديف عمودي( كوبیده شده و مركز اين به عالوه  ها محل قرار گرفتن 

فنر لول می باشد. 
 وقتی يك طرف نوار تسمه را به وسیله منگنه به مبل نصب كرديد سر ديگر را با نوار كش بكشید، تا كاماًل   

محكم و ثابت روی كار قرار گیرد. 
 هنگامي كه يك سر نوار تسمه كوبیده شده را كاماًل كشیده و سر ديگر آن را به قید روبه رو )ضخامت زير   
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مبل( بعد از دوالكردن سر نوار )هنگام كشیدن نوار مراقب باشید در اثر فشار و كشیدگی نخ كش نشود ( با 
منگنه كوب بكوبید.

شکل 29ـ مراحل تسمه کشی

شکل 30ـ مراحل تسمه کشی

2ـ فنر بندي: همان طوركه گفته شد، در محل تالقي نوارها بايد فنر لول را كه استوانه اي شكل است، قرار 
داده وروي تقاطع تسمه با نخ مغزي )نخ وسوزن كفاشي( محكم نمود. 

بیشترين كاربرد اين فنر در مبل كالسیك است ولی در ساير مبل ها نیز كم و بیش به كار می رود. )هنگامی 
كه از پنبه دانه كمتری استفاده شود( ارتفاع اين فنر 12 تا 20 سانتی متر است و در دو نوع كوچك و بزرگ 
وجود دارد. قطر اين فنر 10 تا 12 سانتی متر است كه در قسمت وسط فنر كمتر و به شش سانتی متر هم 
می رسد. اين فنر بر خالف فنر زيگزاك كه به صورت تخت روی كار نصب می شود به صورت استوانه و موازی 

پايه های مبل قرار می گیرد.
محل تالقی نوارها با يكديگر برای نصب فنر لول مناسب است، زيرا دوام نوار در اين قسمت به دلیل دوبل 
شدن نوار بیشتر می شود. فنر لول را روی نوار قرار میدهند و با نخ و سوزن )كفاشی( آن را به نوار می دوزند. 

اين عمل برای ثابت نگه داشتن فنر در جای خود و استحكام بیشتر صورت می گیرد )شكل 31(.
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شکل 31ـ مراحل فنربندی

بعد از دوخته شدن فنر در جای خود )به تعداد مورد نیاز( آنها را به وسیله نخ مغزی )كه در مورد آن توضیح 
داده شد( به هم وصل می كنند. به اين صورت كه ابتدا يك سر نخ مغزی را با منگنه كوب به ضخامت كف 

مبل نصب نموده و بعد آن را از روی فنر عبور می دهند و به آن گره میزنند. 
سپس نخ را از فنر بعدی عبورداده و همین عمل را تكرار می كنند، سر ديگر نخ بايد به قید رو يي نصب شود. 
در واقع نخ ها به صورت تار و پود از روی فنرها عبور می كنند. اين عمل براي  ثابت نگه داشتن قسمت باالي 
فنر و استحكام بیشتر مبل صورت می گیرد. بايد دقت شود كه فنرها را نبايدخیلي با نخ مغزی زياد محكم كرد 
زيرا باعث فشرده شدن فنر و از بین رفتن خاصیت ارتجاعی آن خواهد شد. از هر فنر يك نخ به صورت تار و 
يك نخ به صورت پود عبور داده می شود. در واقع وقتی 4 فنر لول داريم، دو نخ به صورت تار و دو نخ به صورت 
پود از روی فنرها عبور می كند؛ بنابراين به هر رديف فنر يك نخ تار و يك نخ پود وصل می شود )شكل 32(.

شکل 32ـ بستن فنر با نخ فنر بندي 

3ـ گوني کشي: گونی كنفی را بايد به اندازه موردنیاز برش داد. اندازه گونی بايد طوری باشد كه بعد از پهن 
كردن آن روی فنرها، از هر طرف 2 سانتی متر از كف مبل بیرون بزند تا بتوان با منگنه به صورت دوال به ضخامت 
كف مبل كوبید. گونی بايد به صورت آزاد قرار گرفته و بتواند تحمل رفت و برگشت فنرها در موقع نشستن روی 

مبل را داشته باشد. اين گونی به منظور آماده كردن مبل برای بارگیری نصب می شود )شكل 33(.

شکل33ـ مراحل گوني کشي
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4ـ لفاف کاري: در اين مرحله، ابتدا گونی نخی را به اندازه موردنظر برش می دهیم. اندازه گونی بايد طوری 
باشد تا لب ضخامت كفی مبل برسد و حدود 10 سانتی متر نیز از هر طرف اضافه باشد تا برای لفاف كاری 
مشكلی ايجاد نشود. بعد از بريدن و كوبیدن گونی نخی روی كف مبل، كه قباًل بارگیری شده است، )منظور 
از بارگیري يعني افزودن پنبه دانه به كف مبل( بايد پوشال ساقه برنج را روی كل گونی ريخت. برای لبه های 
كف مبل يا همان ضخامت كالف ها بايد پوشال را به صورت دسته ای به وسیله سیم نازك مفتولی بست. قطر 
دسته پوشال حدود 5 سانتی متر است )قطر پوشال پیچیده شده( كه بايد در كناره های مبل قرار داد، و آن 
را با 10 سانتی متر گونی نخی اضافه از هر طرف به شكل لوله ای با سوزن و نخ كفاشی دوخت. گونی نخی 
كه قباًل روی كار كوبیده شده و به وسیله پوشال، به قطر 2 سانتی متر روی آن پوشیده شده است اكنون بايد 
مراحل ديگري را طی كند تا آماده رويه كوبی پارچه شود. اين مراحل راكه در مبل كالسیك انجام می گیرد، 

لفاف كاری می گويند، كه اين لفاف 7 سانتی متر ارتفاع دارد. 

5ـ اسفنج بري: برای پر كردن گودی های كف كار، دوباره بايد روی پوشال كمی پنبه دانه )اسموز( يا پرز 
قالی ريخت تا گودی كار پر شود و حالت عدسی )محدب( به خود بگیرد.

ـ باتوجه به پیشرفت تكنو لوژي درحال حاضر به جاي لفاف كاري و پنبه دانه از اسفنج با ضخامت هاي زياد و فوم 
سرد يا گرم استفاده می شود. يك ابر 2 سانتی متري 
بر روی كار كشیده می شود. ابر موردنظر بايد از هر 
طرف 1 سانتی متر بزرگ تر باشد تا به صورت دو اليه 
لب  از  ابر  معموالً  شود.  كوبیده  مبل  ضخامت  روی 

كالف مبل كمی بیرون می زند )شكل 35(.

در اين مرحله از رويه كوبي كه به عملیات بارگیری در رويه كوبی مبل معروف است، پنبه دانه يا پُرز قالی به 
مقدار الزم كه بستگی به مبل دارد )كیفیت مبل، ابعاد مبل( روی گونی كنافی ريخته می شود به طوری كه 
كف مبل حالت عدسی محدب به خود بگیرد يعنی كناره ها گودتر و وسط مبل بلندتر باشد. پنبه  دانه )ويسكوز( 

معموالً 3 تا 5 سانتی متر به صورت فشرده ريخته می شود. 
پنبه دانه ها كه برای مبل استفاده می شود حالت فشردگی دارد تا بعد از استفاده كوتاه مدت از مبل نرمی آن 

از بین نرود )شكل 34(.

شکل 34ـ بارگیری پنبه دانه 

شکل 35ـ اسفنج بري
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 10 مبل  عرض  و  طول  قسمت  از  بايد  پارچه  اين  دهید  برش  را  نهايی  پارچه  پارچه:  نصب  و  برش  6ـ 
سانتی متر بیشتر باشد تا به صورت دو اليه بر روی كف مبل كوبیده شود. عمل كوبیدن پارچه نهايی بايد با 
دقت زيادی صورت گیرد تا از ايجاد چین و چروك و گودی بر روی مبل جلوگیری شود. پارچه نهايی را با 

منگنه بادی روي عرض قید مبل بكوبید )شكل 36(.

شکل 37ـ مراحل رویه کوبي پشتي صندلي

شکل 36ـ کوبیدن پارچه کف مبل

برای پشتي مبل ابتدا بايد گونی پالستیكی به اندازه الزم برش داده شود. گونی رابايد به وسیله منگنه بادی 
طوری روی ضخامت كالف پشتی نصب كرد كه بعد از پر شدن به وسیله ابر در پشت تكیه گاه قرار گیرد. در 
بیشتر مواقع رويه كوب ها از زدن گونی خودداری كرده و پارچه نهايی پشت مبل رانصب می كنند. )اين كار 
اصولي واخالقي نبوده و كیفیت مناسب رويه كوبي را نخواهد داشت( اكنون بايد اسفنج 4 يا 6 سانتی متری 
مرغوب را كه قباًل قالب گیري و ازروي الگو بريده و آماده كرده ايد، به وسط پشت گونی چسب خورده گذاشته 
و فشار دهید تا انحنايی در وسط پشتي ايجادشود؛ )اين انحنا را می توانید با اضافه كردن ضايعات تودوزي 
ماشین درزير اسفنج اصلي ايجاد كنید( كه اين انحنا بعد از رويه كوبی فوق العاده زيبا خواهد بود. اين مراحل 

در شكل های 37 نشان داده شده است.
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ـ پارچه نهايی را بايد به اندازه 5 تا 10 سانتی  متر بیشتر از پشتی مبل برش دهید. دور تا دور پشتی مبل بايد 
حالت پفكی داشته باشد، بنابراين بايد دور تا دور پشتی را قبل از زدن پارچه نهايی، با پنبه  دانه يا اسموز به مقدار 
الزم )يا اسفنج يك تكه( پر كنید. همچنین اگر فرورفتگی در برخی از قسمت های ديگر نیز وجود داشته باشد 
به وسیله پنبه دانه يا ضايعات تودوزي كه در شكل قبلي مشخص شد، پر می شود. بعد از انجام اين مراحل لبه 
پارچه رويه در قسمت دور كالف كوبیده می شود. عمل كوبیدن پارچه نیز به وسیله منگنه بادی صورت می گیرد. 
بعد از اطمینان از مناسب بودن سطح پشتی مبل )عدم فرو رفتگی يا برآمدگی( بايد قسمت پشت مبل را به 
وسیله پارچه بپوشانید؛ كه اين كار نیز مثل نصب پارچه رويی مبل، با منگنه بادی صورت می گیرد )شكل 38(.

`

7ـ نوارکشي تزییني )سرمه(: نوار تزيیني كه در انواع و رنگهاي مختلف در بازار موجود است، بايد به وسیله 
چسب گرم و با استفاده از هويه به دور تا دور پشتی مبل بچسبانید. تا منگنه ها را پوشش داده و زيبايی و 

دوام كار بیشتر شود )شكل 40(.

  براي رويه كوبي پشت مبلمان مي توان از فوم 6 سانتي متري يا با ضخامت باالتر )بستگي به سايز   

پشت مبل دارد( استفاده نمود.

یادآوری

شکل 38ـ مراحل رویه کوبي پشتي مبل

قسمت زير مبل بايد به وسیله پارچه هاي متقال پوشش داده شود. اين عمل به منظور پوشاندن سطح زير نوار و 
فنر ها؛ و جلوگیری از ريختن گرد 
پنبه دانه و پرز انجام می گیرد، اين 
به  بادی  منگنه  با  نیز  را  پارچه 

كالف كوبید )شكل39(.

شکل 39ـ پوشش کف مبل با متقال

شکل 40ـ نوارکشي تزییني
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نوار نوع دوم كه از مقداری نخ به هم تابیده تشكیل شده به عرض 1 سانتی متر در بازار موجود می باشد را 
به وسیله چسب حرارتی و با هويه مخصوص روی دور تا دور كف مبل بچسبانید.

اين كار به منظور دوام بیشتر مبل، پوشاندن جای منگنه ها و زيبايی ظاهري صورت می گیرد. با اين مرحله كار، 
ساخت كفی به پايان رسیده و بايستي رويه كوبي پشتي مبل را انجام دهید )شكل 41(.

شکل 41ـ مراحل نوارکشي )سرمه(

قسمت های چوبی مبل را به وسیله پارافین مايع پاك كنید. اين عمل با استفاده از پنبه آغشته به پارافین و 
برای از بین بردن لكه های ايجاده شده در جريان رويه كوبی صورت می گیرد كه باعث براقیت سطح چوبی مبل 

خواهد شد )شكل 42(.

شکل 42ـ پایان رویه کوبي مبل یک نفره
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در پايان نمونه هايی از انواع مبلمان كالسیك و مدرن چوبی رنگ كاری و رويه كوبی شده را مالحظه كنید.
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شرح کار: 
ـ برش و نصب اسفنج 

ـ كشیدن پارچه رويه كوبي تخت 
ـ تسمه كشي كالف مبل يك نفره

ـ نصب فنر لول روي تسمه ها و تنظیم و نخ بندي آنها
ـ نصب فوم و اسفنج

ـ كشیدن پارچه رومبلي و نصب نوار حاشیه

استاندارد عملکرد:
با استفاده از ماشین هاي ماشین كم كن، ماشین اره نواري، ماشین گندگي و ساير ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملي مبل يك نفره و دونفره بسازد.

شاخص ها:
ـ برش و نصب صحیح اسفنج 

ـ كشیدن تمیز و صاف پارچه رويه 
ـ تسمه كشي كالف مبل يك نفره

ـ نصب فنر لول روي تسمه ها و تنظیم و نخ بندي آنها
ـ نصب فوم و اسفنج

- نصب تمیز نوار حاشیه 
شرایط:

1ـ كارگاه مبلمان استاندارد به ابعاد 12 × 8 متر مربع داراي تهويه كافي و فونداسیون مناسب براي نصب دستگاه و سیستم مكنده و نوركافي به انضمام لوازم ايمني و نوركافي 
و سیستم سرمايشي و گرمايشي ايمن

2ـ اسناد: نمونه هاي فنر، پارچه و تسمه و اسفنج
3ـ ابزار و تجهیزات: كمپرسور هوا ـ منگنه زن دستي و نیوماتیك ـ نواركش ـ چكش ـ تفنگ میخكوب ـ چرخ خیاطي ـ سوزن رويه كوبي ـ میزكار

4ـ مواد: كالف مبل يك  نفره ـ اسفنج ـ فوم ـ چسب فوم ـ پارچه مبلي ـ پارچه استري ـ متقال ـ نخ ـ فنر زيگزاگ ـ فنر لول ـ نوار سرمه
5  ـ زمان: 5 ساعت 
ابزار و تجهیزات:

كمپرسور هوا ـ منگنه زن دستي و نیوماتیك ـ نواركش ـ چكش ـ تفنگ میخكوب ـ چرخ خیاطي ـ سوزن رويه كوبي ـ میزكار

معیار شایستگي

نمره هنرجوحداقل نمره قبولي از 3مرحله کارردیف

1برش و نصب اسفنج1

2تسمه كشي كالف مبل يك نفره2

1نصب فنر لول روي تسمه ها و تنظیم و نخ بندي آنها3

2بارگذاري مبل يك  نفره4

2كشیدن پارچه رومبلي و نصب نوار حاشیه5

شایستگي هاي غیر فني، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرش:
1ـ مديريت مواد و تجهیزات
2ـ استفاده از لباس روپوش

3ـ رعايت بهداشت و نظافت در كارگاه كامپیوتر
4ـ صرفه جويي در كاغذ

2

میانگین نمرات

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

ارزشیابی شایستگی رویه کوبی مبلمان چوبی
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منابع  

برنامه درسی رشته صنايع چوب مبلمان، 1394، سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، دفتر تألیف كتاب های 
درسی فنی و حرفه ای و كاردانش.

1ـ لطفی نیا محمد، نیكبخت محسن، فرايند اجرای پروژه، 602/6 سازمان چاپ و نشر كتاب های درسی وزارت 
آموزش و پرورش 1388.

2ـ لطفی نیا محمد، زارع حسین، حسنی گرمستانی علی، تكنولوژی رنگ كاری درجه 2، 609/37 سازمان 
چاپ و نشر كتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش 1390.

3ـ نظری امیر، ترجمه، )Sam Alen( هندبوك رنگ كاری مبلمان چوبی، فدك ايساتیس 1393.
4ـ شاه طاهری سید جمال الدين، بهداشت و ايمنی كار، 598/7 سازمان چاپ و نشر كتاب های درسی وزارت 

آموزش و پرورش 1387.
5  ـ صنايع چوب فرهنگ )كاتالوگ شركت(.

6  ـ صنايع چوب نسیم خواب )كاتالوگ شركت(.
7ـ صنايع چوب مبل رافل )كاتالوگ شركت(.

ـ  8   Finishing & Refinishing Wood: Techinguis & Projects For fine Wood Finishes: 
Black & Decker 2006.
ـ  9  M.DRESDNER ـ The new wood finishing book: Complety updated and Revised: 
The Taunton Press: 2008.
ـ  10  WWW.diy.com.
ـ  11  Cane Steve , 2009 Upholstery. Stepbystep.
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استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

تهرانحسن الوندی1

خراسان رضویغالمرضا زراعتكار2

خراسان رضویحمیدرضا بهروزيه3

كرمانمسعود خنامانی4

چهارمحال و بختیاریحبیب اهلل صحراگرد دهكردی5

همدانحسین خضريان6

گیالنمهدی نصوری7

فارسابوذر اشرف8

آذربايجان غربیوحید نیك خواه9

كرمانحامد يزدانپناه10

قزوينمحمود نوروزی فر11

گلستانعباس قنبری12

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی جهت ايفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادين در آموزش و پرورش 
و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ايران، مشاركت معلمان را به عنوان يك سیاست اجرايی مهم دنبال می كند. برای تحقق 
اين امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی كتاب های درسی راه اندازی شد تا با دريافت نظرات معلمان دربارة 
كتاب های درسی نونگاشت، كتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با كمترين اشكال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقديم 
نمايد. در انجام مطلوب اين فرايند، همكاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانة 
راهبری دروس و مديريت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی 
اين همكاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی كه تالش مضاعفی را در اين زمینه داشته و با ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود 

محتوای اين كتاب ياری كرده اند به شرح زير اعالم می شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب رنگ کاری 
و رویه کوبی مبلمان رشتۀ صنایع چوب و مبلمان ـ کد 212468
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