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هدف كلی : 
ساخت و مونتاژ انواع كابینت چوبی



ساعت آموزش
عنوان توانایی توانایی واحد کار

جمع عملی تئوری
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٢0 1٦ 4 توانایی ساخت و به کارگیری انواع شابلون در کابینت چوبی 10 3

48 40 8 توانایی ساخت اتصال های ثابت در کابینت چوبی 9 4
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13٥ 1٢3 1٢ توانایی ساخت و مونتاژ انواع کابینت چوبی 1٢ ٦
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٤١0 33٤ 7٦ جمع کل

فهرست توانایی های شغل



مقدمه :
رشد روزافزون جمعیت و نیاز بیش تر به مصنوعات چوبی موجب پیشرفت در صنعت چوب گردیده و تولید محصوالت 
در بازار رقابتی از نظر كیفی و كمی رو به گسترش نهاده است. هم چنین، كاهش منابع جنگلی زمینٔه گسترش صنایع كمپوزیت 
و روكش مصنوعی را فراهم ساخته و تنوع مواد و مصنوعات محصوالت جدید را با قابلیت های بسیار عرضه كرده است. 
صنعت چوب در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین جایگاه و پیشینه ای درخشان دارد. به طوری كه در طول تاریخ پیوسته با 

پیشرفت علوم توسعه یافته و دانش روز را به خدمت گرفته است. 
هنر به كارگیری چوب در ایران باستان بسیار قدیمی و پر رونق بوده است. مدارک تاریخ موجود، وجود لوحه هایی در 

خزانٔه داریوش را نشان می دهد كه به هنرمندان صنایع چوبی دستمزد پرداخت می شده است. 
وجود درهای عظیم در تخت جمشید نشان دهندٔه قدرت فنی ساخت و استحكام ایرانیان در آثار چوبی آن زمان است. 
از مهم ترین آثار آن دوره می توان به سقف، در و پنجره های تخت جمشید )هخامنشی(، تیرچوبی مربوط به هزارٔه سوم پیش از 
میالد و قطعه ای از یک مقبرٔه مربوط به آن دوره اشاره كرد. باستان شناسان معتقدند كه تزیینات چوبی از زمان ساسانیان در 

ایران وجود داشته است. 
پس از اسالم، كوشش هنرمندان، از جمله منبت كاران، به تزیین و زیباسازی درها، سقف ها، صندوق ها و كابینت های 
اماكن مذهبی و مقدس معطوف گردید. مهم ترین این آثار، دِر منبت  سامرا )قرن سوم هجری(، دِر مقبرٔه سلطان غزنوی )قرن 

پنجم هجری(، دِر مسجد جامع شیراز )قرن دوم( و ستون های مسجد جامع شهر خیوه )سمرقند قرن سوم( است. 
در دوره های سلجوقی، ایلخانی و تیموری آثار به جا مانده ای نظیر منبر مسجد جامع نایین )قرن هشتم(، منبر موزٔه ایران 
باستان )قرن هشتم(، صندوق مقبره )موزٔه ایران باستان ــ قرن هشتم(، در مسجد جامع یزد )قرن هفتم(، منبر مسجد جامع 

اصفهان )قرن هشتم( و بسیاری از بناهای تاریخی با تمدن ایرانی اسالمی را در سراسر میهن عزیزمان شاهد هستیم. 
امید است نسل معاصر، به خصوص جوانان خالق و مبتكر كشور، در ادامٔه این مسیر گام های مؤثر و مفیدی بردارند و 

برای آیندگان تاریخچٔه ارزنده تری را رقم بزنند. 
این مجموعه، كه شامل هشت فصل است، اطالعات علمی و عملی الزم را مطابق با استاندارد مهارت كابینِت سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای كشور ارائه می دهد. 
محتوای این كتاب به صورت مدوالر تدوین شده و مفاهیم و توضیحات آن همراه با تصاویر مربوطه آمده است. پیش نیاز 
مهارت كابینت درجٔه 2، گذراندن درودگری درجٔه 2 است. لذا فراگیران عزیز، پس از طی دورٔه مهارت درودگری درجٔه2، 

می توانند با آموزش مهارت كابینت درجٔه 2 مدرک دیپلم كاردانش را اخذ كنند. 
در فصل اول با مواد اولیٔه چوبی و صفحات مصنوعی آشنا می شوید. سپس، كاربرد هر یک را در كابینت  فرا خواهید 
گرفت. در فصل دوم به كارگیری ماشین های دستی برقی و رومیزی در ساخت كابینت آمده است و در فصل سوم با ساخت 
توانایی ساخت اتصاالت کابینت ساده در فصل چهارم مورد بحث قرار گرفته  انواع شابلون آشنا می شوید.  و بکارگیری 



است. در فصل پنجم با توانایی روکش کاری صفحات مصنوعی با پرس گرم آشنا می شوید. در فصل ششم توانایی ساخت و 
مونتاژ انواع كابینت و در فصل هفتم به كارگیری و نصب یراق آالت كابینت ساده بیان شده است. در فصل پایانی پروژه های 
پیشنهادی جهت ساخت كابینت در كارگاه معرفی شده اند تا با راهنمایی مربیان محترم كارگاه و با توجه به امكانات و تجهیزات 

مركز آموزش توسط هنرجویان ساخته شوند. 
با توجه به اهمیت رشتٔه كابینت سازی در سطح جهان، هر ساله مسابقات بین المللی برگزار می گردد. جهت آشنایی بیش تر 
هنرجویان با این مسابقات مطالبی در این خصوص بیان شده است. در سال 1946،  ضرورت تعیین سطح مهارت كارگران 
این صنعت در كشور اسپانیا شدیدًا احساس شد. لذا، پس از جنگ جهانی دوم در سال 1950 میالدی، با پیگیری فراوان 
اولین المپیاد دو كشور اسپانیا و پرتغال با 24 شركت كننده در 12 رشته برگزار گردید. این مسابقه مورد استقبال كشورهای 

صنعتی آن زمان قرار گرفت. در سومین المپیاد، اسپانیا میزبان شش كشور صنعتی رو به  توسعه شد. 
حرفه ای  مشاغل  به كسب  ترغیب جوانان  هدف  با   )IVTO( حرفه ای  آموزش های  بین المللی  سازمان  سال 1954  در 

تشكیل شد و از آن پس هر دو سال یک بار این مسابقات در كشورهای مختلف برگزار گردید. 
رشد صعودی كشورهای شركت كننده به گونه ای است كه در سی وهشتمین دوره  65 شركت كننده و در 40 رشتٔه اصلی 
و 6 رشتٔه نمایشی با هم به رقابت پرداختند و كشور ژاپن و كانادا جهت برگزاری سی ونهمین و چهلمین مسابقات مهارت در 
نوامبر 2007 و سپتامبر 2009 خود را آماده كردند. در مسابقات ژاپن تیم جمهوری اسالمی ایران در رشته های مختلف، 
از جمله رشتٔه كابینت سازی چوبی )Cabinet Making( شركت كننده داشت و هنرمندان كشورمان، پس از ساخت پروژٔه 
مسابقات، رتبٔه شانزدهم را به دست آوردند. گفتنی است رتبٔه كشورهایی هم چون ژاپن )میزبان(، فنالند، كانادا، پرتغال بعد از 

رتبٔه ایران بوده است. 
انگلستان، آلمان و سوییس به ترتیب مدال های طال، نقره و برنز را كسب نمودند. الزم است یادآوری شود كه مسابقات 
و  می شود  برگزار  كشورمان  در  ساله  هر  چوبی  كابینت سازی  جمله  از  مختلف،  رشته های  كشوری  و  استانی  شهرستان، 
برگزاری  با  نهایت  تا مرحلٔه كشوری پیش می روند و در  از مرحلٔه شهرستانی  امتیازات الزم  از آوردن  رقابت كنندگان پس 
اردوهای كوتاه مدت و بلندمدت برای حضور در مسابقات جهانی، كه هر دو سال یک بار در یکی از كشورهای عضو برگزار 

می شود، آماده می گردند. 
همان طوری كه ذكر شد، در رشتٔه كابینت سازی چوبی كشورمان حضور قابل قبولی داشته )مسابقات 2005 فنالند و 
2007 ژاپن( و با تداوم برگزاری این مسابقات، چه در داخل و چه در خارج از كشور و حضور مداوم، خواهد توانست به 
موفقیت های بیش تری از جمله دریافت مدال های طال، نقره و برنز دست یابد. به  همین منظور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
كشور برگزار كنندٔه مسابقات و متولی ثبت نام متقاضیان شركت در این مسابقات بوده است. برای كسب اطالعات بیش تر 

می توان به سایت www.IRANTVTO.IR لینک مستقیم المپیاد مراجعه كرد. 
از همكاران محترم تقاضا داریم نظریه ها و نكات پیشنهادی خود را به دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای 

و كاردانش ارسال فرمایید تا موجبات اصالح و بهینه شدن امر آموزش فراهم گردد. 
مؤلفان            




