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  همدقم

توسعه منابع انسانی پاسخگو به نیازهاي شغلی و حرفه اي در کوتاه  مدت و بلند در هرکشور بـراي فعالیـت   
خدماتی) است  از جمله توسعه  صـنعت بـرق در گـرو تربیـت نیـروي انسـانی و بهـره         –اقتصادي (تولیدي 

  برداري بهینه مطلوب منابع انسانی است .

بدیهی است قبل از هرگونه اقدام و زمینه طراحی و تدوین برنامه آموزشی و استانداردهاي مـورد نیـاز بـراي    
تربیت نیروي انسانی در گام نخست اقدام به تحقیق و پژوهش و مطالعه در زمینه نیازسنجی شغلی بازار کار 

اي طراحی برنامه ها و تـدوین اهـداف و   شود تا بتوان به راهبرد و راهکارهاي اجرایی و فناوري هاي جدید بر
محتوا دست یافت  تا زمینه اشتغال توسعه حرفه اي نیروي تربیت شده حاصـل گـردد و از بـه هـدر رفـتن      
سرمایه ها جلوگیري گردد همچنینارتقاء کیفیت و کمیت تولیدات و مهم تر از آن احراز شایسـتگی فنـی و   

 ی می باشد.غیر فنی و کسب صالحیت حرفه اي نیروي انسان

 از این رو روند انجام این فرآیند در دو مسیر جداگانه انجام می پذیرد که عبارتند از :  

الف: نیاز سنجی شغلی دنیاي کار شامل شناسایی حرفه ها و مشـاغل زیـر مجموعـه هـر حرفـه و تجزیـه و       
 ارزشیابی عملکرد.تحلیل و اهداف کارها و مراحل انجام کار براي تبیین استاندارد شایستگی حرفه و 

ب: نیازسنجی دنیاي آموزش براي طراحی و تدوین برنامه آموزشی شامل استانداردهاي شایسـتگی حرفـه و   
 کسب و کار و گواهینامه صالحیت حرفه اي نیروي انسانی 

سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی براي تحقق این امر طـی دو مرحلـه در فـاز اول مطالعـه و بررسـی      
و مشاغل دنیاي کار و در فاز بعدي نیاز سنجی آموزشی براي تـدوین و طراحـی نظـام آموزشـی و     حرفه ها 

 برنامه هاي درسی و آموزشی را در دستور کار خود قرار داد .  
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 ل��ح�ه اّو 

 اینیاز���ی �غ�ی / ���
(Occupation Need Assesment) 

 

 

 
حرفه/ نیاز سنجی شغلی حرفهطراحی  مفهومی  حرفهتحلیل  يکارتکالیف تحلیل 

تدوین استاندارد شایستگی  
حرفه

دنیاي کار 

استاندارد طراحی مفهومی  
ارزشیابی حرفه 

گروه بندي کارها تحلیل استاندارد عملکرد
تدوین استاندارد ارزشیابی 

کارها
تدوین استاندارد ارزشیابی 

حرفه
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 مقدمه

چه قبل فاده مطلوب از نیروي انسانی، نیاز به آموزش صحیح و مداوم است. چنانبراي پاسخ به نیازهاي شغلی کشور و است
رود و زمینه اشتغال مناسب فـراهم   ریزي آموزشی به دنیاي کار توجه نشود، منابع مالی و منابع انسانی به هدر می از برنامه

در دو مسیر جداگانه دنیـاي کـار و دنیـاي     اي هاي فنی و حرفه ریزي درسی در آموزش شود. از این رو الزم است برنامه نمی
 آموزش صورت پذیرد.

آیند هاي درسی است، طراحی و تدوین فر ریزي آموزشی، تدوین برنامه جا که یکی از وظایف سازمان پژوهش و برنامه از آن
، قـرار شـد طـی دو    اي را در دستور کار خود قرار داد و براساس این فرآیند هاي فنی و حرفه ریزي درسی در آموزش برنامه

اي و کاردانش بـه اجـرا درآیـد. فرآینـد      هاي فنی و حرفه ریزي براي شاخه مرحله در دنیاي کار و دنیاي آموزش این برنامه
 ریزي درسی در دنیاي کار ده قسمت دارد که قسمت اول آن نیازسنجی شغلی است. برنامه

 ه شده زیر آورده شده است.مراحل تکمیل فرآیند دنیاي کار در بلوك دیاگرام نشان داد

شویم که در دنیاي آموزش نیز ده مرحله را دنبال خـواهیم کـرد. در    البته در فاز بعدي سند حاضر، وارد دنیاي آموزش می
 ها آورده شده است. گانه هر کدام از آن بلوك دیاگرام زیر ارتباط دنیاي کار و آموزش و مراحل ده

  

حرفه/ نیاز سنجی شغلی حرفهطراحی  مفهومی  حرفهتحلیل  يکارتکالیف تحلیل 
تدوین استاندارد شایستگی  

حرفه

دنیاي کار 

استاندارد طراحی مفهومی  
ارزشیابی حرفه 

گروه بندي کارها تحلیل استاندارد عملکرد
تدوین استاندارد ارزشیابی 

کارها
تدوین استاندارد ارزشیابی 

حرفه
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نیاز سنجی آموزشی
وظایف و / انتخاب حرفه

کارها
طراحی رشته و گرایش  

تحصیلی
و   تعیین رویکرد آموزش

فنی و حرفه اي تربیت 
طراحی پیمانه هاي  

دروس/آموزشی

شایستگی  /تعیین اهداف
دروس/هاي جزء  پیمانه ها

تعیین رئوس محتوي  و  
دروس/الزامات پیمانه ها

طراحی فعالیت هاي و 
تجارب یادگیري

تدوین  استاندارد ارزشیابی 
دروس/پیمانه ها 

تدوین برنامه درسی رشته 
تحصیلی

دنیاي آموزش 

حرفه/ نیاز سنجی شغلی طراحی  مفهومی حرفه تحلیل حرفه يکارتکالیف تحلیل 
تدوین استاندارد شایستگی  

حرفه

دنیاي کار 

استاندارد طراحی مفهومی  
ارزشیابی حرفه 

گروه بندي کارها تحلیل استاندارد عملکرد
تدوین استاندارد ارزشیابی 

کارها
تدوین استاندارد ارزشیابی 

حرفه
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 نیازسنجی شغلی -1

 نیازسنجی شغلی مفهوم -1-1

است که به نیازهاي مشاغل و حرف در  (Occupational Research)اي اي نوعی از پژوهش حرفه نیاز سنجی شغلی و حرفه
ها و  ها، جایگاه مشاغل، صالحیت بندي کارها و فعالیت دنیاي کار ارتباط دارد. در پژوهش شغلی، مسائلی از قبیل تحلیل و طبقه

شـود.   اي به دنیاي کـار مطـرح مـی    ها، و انتقال از آموزش فنی و حرفه ر انتخاب شغل، پویایی حرفهگیري د ها، جهت شایستگی
 شود: معموالً به سؤاالت زیر در نیاز سنجی شغلی (به عنوان قسمتی از پژوهش شغلی) پاسخ داده می

شخص گردند؟ • غل و حرفی در دنیاي کار باید تعریف و م شا  چه م
شاغل • غلی و حرفی به م شا آینده اضافه می گردد؟ چه م شور در   موجود ک
غل و حرفه حذف یا اضافه می • شا غلی از نظام طبقه بندي م شا  گردد؟ چه م
غل و حرف کدام است؟ نظام طبقه • شا  بندي م
غل و حرف چگونه است؟ • شا  نظام کدگذاري و کدهاي م
غلی در دنیاي کار شناخته شده است؟ • شا  چه م
رفی در دنیاي کار شناخته شده است؟ • چه ح 
عناوین شغلی و حرفه • ست؟ شرح   اي چی
• ..... 

هاي دیگر دنیاي کار  ) و یا در حوزهSectorاي (ابر حرفه)، یک بخش اقتصادي ( تواند در یک گروه یا زمینه حرفهاین نیازها می
 مورد سنجش و پژوهش قرار گیرد.

 ها نیاز است. ها و شغل لیل حرفهاي جهت تح هاي ویژه ها و تکنیک براي انجام پژوهش نیازسنجی شغلی نیاز به روش

 هاي تحلیل حرفه و کارها به شرح زیر است. تکنیک

 الف: تکنیک دانش و مستندات سازمانی:

دانـش اشـخاص درون سـازمان     این تکنیک بیشتر بـر  گیرد . ان و همکاري افراد داخلی صورت میوران خارج از سازمتوسط مشا این تکنیک معموالً
 تمرکز دارد.   "چه باید باشد  "و  "چه هست "لی در این تکنیک  بر ال اصگیرد. سؤ صورت می

 ب: تکنیک مشاهده:  

 االت اصلی عبارت است از کارهاي یکسان، زمان انجام کار، کارهاي گروهی.باشد. سؤ صورت مشاهده غیر رسمی یا رسمی میب
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 ج: تکنیک مصاحبه:

 یین شده و نشده است.با سؤاالت از پیش تع، صورت رسمی، غیر رسمی همصاحبه ب

 د: تکنیک پرسشنامه:          

 هاي : شا مل روش

 پرسشنامه عمومی-

 (CODAP)هاي شغلی  تجزیه و تحلیل داده -

 دلفی-

 ه: تکنیک فرآیند گروهی:        

 هاي: شامل روش

 بارش مغزي-

 گروه رسمی-

 DACUMدیکوم -

 دیکوم مفهومی -

 تحلیل کارکردي -

 رو تجزیه و تحلیل میدان نی -

 کنفرانس پژوهشی -

- AMOD 

- SCID 

 شود. بیشترمورد استفاده می تحلیل کارکرديو روش  دیکومهاي گوناگون تعیین شده روش  از بین روش

پـردازد ایـن    به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می باشد. در تحقیق توصیفی میتوصیفیاین تحقیق و پژوهش از نوع 
.  تحقیق توصیفی انواع مختلفـی دارد کـه یکـی از    دهد یده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار میگونه تحقیق وضعیت کنونی پد

 باشد. اي) می آنها تحلیل حرفه و کارها (در حوزه آموزش هاي فنی و حرفه
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غل -1-2 شا  نظام طبقه بندي م

تـه بـا معیارهـاي خـاص خـود      بندي مشاغل و حرف در کشورهاي مختلف متفاوت بوده و از کـدهاي اختصـاص یاف   نظام طبقه
 گیرد. بندي و حرف صورت می اي با توجه به نظام طبقه هاي شغلی یا حرفه کنند و تعیین گروه استفاده می

شـود کـه از    انجام می ISCO20081بندي حرَف  در این سند مبناي کار نیازسنجی مشاغل و حرف براساس استاندارد و طبقه
باشد. این استاندارد در شیوة کدگذاري از کدهاي چهار رقمـی اسـتفاده    می)ILO(2کار  مجموعه استانداردهاي سازمان جهانی

حرفۀ مختلف را در چهار سطح مهارتی کـارگر سـاده، کـارگر مـاهر، تکنسـین و متخصـص (کارشـناس)         436کند و تعداد  می
 بندي می کند. طبقه

 1-1بندي دیگر کشـورها در جـدول    همراه چند نظام طبقه سال از همدیگر به 20هاي دیگر این استاندارد نیز به فاصله  نسخه
 معرفی شده است:

 مقایسه تعداد حرفه ها و گرو هاي بزرگ شغلی بر اساس استاندارد هاي طبقه بندي مشاغل کشورها 1-1جدول 

 
 نی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی)هاي ف دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 فهرست مشاغل و حرف استفاده شده در برنامه درسی موجود 1-1نمون برگ 
 

                                                           
1International Standard Classification Of Occupations 

2International Labour Organization 

 

 نظام طبقه بندي ردیف
اولین سطح 
 دسته بندي

دومین سطح 
  بندي دسته

 سومین سطح
 دسته بندي

 چهارمین سطح
 ه بنديدست

 پنجمین سطح
 دسته بندي

سازمان جهانی  1968ایسکو  1
 کار

 ... طبقه حرفه 1506 گروه واحد 284 گروه فرعی 83 گروه اصلی 8

سازمان جهانی  1988ایسکو  2
 کار

 ... گروه واحد 390 گروه فرعی 116 زیر گروه اصلی 28 گروه اصلی 10

سازمان جهانی  2008ایسکو  3
 کار

 ... گروه واحد 436 گروه فرعی 128 زیر گروه اصلی 42 گروه اصلی 10

4 SOC2010 گروه واحد 369 گروه فرعی 90 زیر گروه اصلی 25 گروه اصلی 9 انگلیس ... 

5 MASCO2008گروه کوچک 4310 گروه واحد 489 گروه فرعی 144 زیر گروه اصلی 44 گروه اصلی 10 مالزي 

6 ASCO دومین -استرالیا
 نگاشت

 حرفه986 گروه واحد 340 گروه فرعی 81 زیر گروه اصلی 35 گروه اصلی 9

 شغل3000بیش از  طبقه حرفه 1506 گروه واحد 284 گروه فرعی 83 گروه اصلی 8 1968براساس ایسکو  –ایران  7

8 SOC حرفه 480 گروه وسیع 460 گروه فرعی 97 گروه اصلی 23 آمریکا ... 

 9کد گروه:  گرایش سازه هاي چوبی -مبلمانصنایع چوب وعنوان گروه شغلی: 
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نوع( شغل یا  کد حرفه( شغل)  حرفه/ شغل  ردیف

 حرفه)

سطح 

 مهارت

 شرح مختصر

  2 شغل 839 رساپراتور پ 1
  2 شغل 630 ارزیاب چوب 2
  2 شغل 839 اره تیزکنی 3
  2 شغل 731 اره کش( چوب بر) اره کشی 4
  1 شغل 949 اسباب بازي سازي 5
  2 شغل 796 اسفنج کار مبل سازي 6
  2 شغل 819 اتاق ساز وسایل نقلیه( چوبی) 7
  2 شغل 819 شبکه ساز چوبی 8
  2 شغل 731 پولیش کار)پرداخت کار چوبی (  9
  2 شغل 731 پوشال ساز 10
  2 شغل 811 تختخواب ساز چوبی 11
  2 شغل 731 تخته ساز 12
  2 شغل 819 تراشکار چوب 13
  2 حرفه 819 تعمیرکار قسمت چوبی بدنه کشتی و قایق 14
  2 شغل 839 تعمیرکار یراق آالت 15
  2 رفهح 819 تعمیرکار قسمت چوبی وسایل نقلیه 16
  3 شغل 039 تکنسین درودگري 17
  3 شغل 039 تکنسین صنایع چوب 18
  3 شغل 039 تکنسین کنترل مرغوبیت 19
  2 شغل 731 چسب کار چوب 20
  2 شغل 731 چوب خشک کن در کارخانه 21
  2 شغل 813 حکاك چوب 22
  2 شغل 819 خراط 23
  2 حرفه 811 در و پنجره ساز چوبی 24
  2 حرفه 811 دگردرو 25
  2 حرفه 811 دکورساز چوبی 26
  1 شغل 939 رنگ کار وسایل چوبی 27
  1 شغل 939 رنگ کار مبلمان 28
  ۲ شغل 819 روکش کار چوب 29

  ۲ شغل 700 سرکارگر پرس کار 30

 
 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 فهرست مشاغل و حرف استفاده شده در برنامه درسی موجود 1-1نمون برگ 

 9 کد گروه: گرایش سازه هاي چوبی -مبلمانصنایع چوب و عنوان گروه شغلی: 
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 شرح مختصر سطح مهارت نوع( شغل یا حرفه) کد حرفه( شغل) حرفه/ شغل ردیف

  2 شغل 729 سنباده کار 31
  2 شغل 841 اپراتورماشینهاي صنایع چوبی 32
  3 شغل 039 تکنسین زمان سنج و زمان بند عملیات تولید 33
  1 شغل 901 شابلون ساز کائوچویی 34
  2 شغل 811 صندلی ساز چوبی 35
  2 شغل 819 عصاساز چوبی 36
  2 شغل 819 قاب ساز عکس چوبی 37
  2 شغل 819 قالب ساز چوبی 38
  2 شغل 811 قرنیزساز چوبی 39
  2 شغل 811 ساز چوبیقفسه  40
  2 شغل 811 کابینت ساز چوبی 41
  1 شغل 952 کفراژ بند 42
  2 شغل 811 کالف ساز چوبی 43
  2 شغل 811 کمد ساز چوبی 44
  2 شغل 731 الیی بند ( تخته چند الیه) 45
  2 شغل 819 ماکت ساز چوبی 46
  2 شغل 811 مبل ساز چوبی 47
  2 شغل 731 مبل ساز چوبی 48
  3 شغل 731 متصدي پرس تخته سه الیی 49
  3 شغل 731 متصدي خردکن چوب 50
  3 شغل 731 متصدي ماشین اره کش چوب بري 51
  3 شغل 731 متصدي ماشین تراش چوب 52
  3 شغل 731 متصدي ماشین چوب بري 53
  2 شغل 819 مدل ساز چوبی 54
  2 شغل 819 مربی نجاري 55
  2 شغل 813 معرق کار 56
  2 شغل 849 مکانیک ماشین چوب بري 57

  2 شغل 813 منبت کار 58

  2 شغل 841 مونتاژکار ماشینهاي چوب بري 59

  2 حرفه 811 میز و صندلی چوبی ساز 60

 

 

 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش
 ستفاده شده در برنامه درسی موجودفهرست مشاغل و حرف ا 1-1نمون برگ 



13 

 

 9کد گروه:  گرایش سازه هاي چوبی -مبلمانصنایع چوب وعنوان گروه شغلی: 
  

 شرح مختصر سطح مهارت نوع( شغل یا حرفه) کد حرفه( شغل) حرفه/ شغل ردیف

  2 شغل 819 نجار کشتی و قایق 61

  2 شغل 811 نجار ماشین کار 62

  1 شغل 939 ی ( الك و الکل کار)نقاش وسایل چوب 63

  2 شغل 811 ویترین ساز چوبی 64

  2 شغل 841 نصب کننده ماشینهاي چوب بري 65

مصاحبه  سرپرست خط تولید 66
 حضوري

  2 شغل

 

 

 

 

سناد باالدستی ( گر ا کمیل شده دی  )1-2نمون برگ هاي ت

 است. این نمون برگ ها شامل: ISCO2008هاي اي از مشاغل و حرَف مرتبط با استاندارد مجموعه 1-2نمون برگ 

 ISCO2008الف: -2-1

 ب: مرکز آمار ایران-2-1

 ايج: سازمان آموزش فنی و حرفه-2-1

 د: برخی کشورهاي خارجی مثل کانادا، مالزي، استرالیا و ....-2-1

 هاکارخانجات، اصناف و شرکته: -2-1

اند. در تکمیل جداول سطح مشاغل در سـه سـطح    و مصاحبه تنظیم شده مشاغل و حرفی ك کد ندارند غالباً از طریق مشاهده
تعریف شده است که سطح بخشی مربوط به سایر کشورها و سطح ملی مربوط به مشاغل ملـی و  » بخشی، ملی و بین المللی«

 است.ISCOسطح بین المللی مربوط به استاندارد 

 

 

 

غل در نظام کددهی    شا  ISCO2008شیوه کددهی حرف و م
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ریزي آموزشی اجـراي پـروژه تـدوین     اي و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه هاي فنی و حرفه ریزي و تألیف آموزش دفتر برنامه
 استاندارد شایستگی حرف و استاندارد ارزشیابی مربوط به دنیاي کار را در دستور کار خود قرار داده است.

 -مشاغل)، تحلیـل (حـرف    -احل نیازسنجی شغلی، طراحی مفهومی (حرفابتدا مر صنایع چوببراي انجام این پروژه در گروه 
مشاغل)، تحلیل وظایف و کارها صورت گرفت تا نیازسنجی آموزشی در نهایت به طراحی رشته و گرایش تحصـیلی در دنیـاي   

 آموزشی منجر شود. 

صورت گرفت تا ارتبـاط بـین   ISCO2008در این مهم نظام کددهی حرَف و مشاغل تا حد امکان بر مبناي نظام طبقه بندي 
المللی و سایر کشورها حفظ گردد. همچنـین در آینـده بـا ایجـاد مشـاغل و حـرف جدیـد یـا          نظام مشاغل ایران و سطوح بین

بندي در کشور و انطباق آن با سطوح  تغییرات احتمالی در نظام طبقه بندي حرف و مشاغل در دنیاي کار، بازنگري نظام طبقه
 ه راحتی امکان پذیر است.المللی ب بین

چنانکه قبالً اشاره شد چهار رقمی بوده که به ترتیب از سمت چـپ اولـین عـدد    ISCO2008بندي  واحد حرفه در نظام طبقه
معرف کد گروه اصلی، دومین عدد به همراه کد گروه اصلی معرف کد زیرگروه اصلی حرفه و سومین عـدد بـه همـراه دو عـدد     

 ی و چهارمین عدد به همراه سه عدد قبل کد واحد حرفه است.قبلی، معرف زیرگروه فرع

و کـد   752و کد گروه فرعی  75کد گروه اصلی و کد زیرگروه اصلی  7، عدد 7522با کد  کارگر ماهر صنایع چوبمثال  بطور 
 نشان دهنده اولین حرفه کد گروه اصلی است. 2است و عدد 7522واحد حرفه عدد 

گانـه  9هـاي اصـلی    برگرفتـه شـده از نـوع گـروه     کـارگر مـاهر صـنایع چـوب    در مثال گفته شده  7عدد اول مثالً عدد  تذکر:
ISCO2008کارگران ساده دسته بندي شده است. 9مدیران ارشد تا گروه  1باشد که از گروه  می 

 در گروه سوم قرار می گیرند. 3119با کد حرفه  صنایع چوباي  مثالً مهندسین حرفه

ـه  نمون برگ ه)-د-ج-ب-الف (-2-1 کمیل شده مربوط به طبق غل    هاي ت ـا ش ـدي م ـا    بن ق ب ـاب ـوب مط ـنایع چ  ص
ISCO2008 
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

ISCO 2008 فهرست مشاغل و حرف استفاده شده استخراج شدهاز اسناد باالدستی -الف  - 1-2نمون برگ 

 9کد گروه:  مبلمانصنایع چوب و شغلی:  عنوان گروه

       

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف 

 شغل/ حرفه

کد حرفه/ 

 شغل

سطح 

 مهارت

نوع( شغل یا 

 حرفه)

سطح تعریف 

(بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

 بین المللی حرفه ISCO 2008 1221 3 مدیران فروش و بازاریابی 1

 ین المللیب حرفه ISCO 2008 1321 4 مدیران تولید 2

 بین المللی حرفه ISCO 2008 3432 3 طراحان و دکوراتورهاي داخلی 3

4 
درودگران ساختمان و درو پنجره سازان 

 چوبی
ISCO 2008 7115 2 بین المللی حرفه 

5 
رنگ کاران ، پیستوله کاران و 

 جالدهندگان
ISCO 2008 7132 2 بین المللی حرفه 

 بین المللی حرفه ISCO 2008 7312 3 سازندگان وسایل موسیقی  6

7 
کارگران صنایع دستی که درجاي دیگر 

 طبقه بندي نشده اند
ISCO 2008 7319 2 بین المللی حرفه 

 بین المللی حرفه ISCO 2008 7512 2 تیمارکنندگان( عمل آورندگان چوب) 8

 بین المللی حرفه ISCO 2008 7522 2 کابینت سازان و کارگران وابسته 9

10 
اتورها و تنظیم کنندگان ماشینهاي اپر

 ابزار کار با چوب
ISCO 2008 7523 2 بین المللی حرفه 

 ISCO 2008 8171 اپراتورهاي کارخانجات کاغذ و خمیرکاغذ 11
 

 بین المللی حرفه

 بین المللی حرفه ISCO 2008 8172 2 اپراتورهاي کارخانجات فرایندهاي چوب 12
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) لیف آموزشدفتر برنامه ریزي و تأ

 فهرست مشاغل و حرف استفاده شده از اسناد باالدستی ( مرکز آمار) -ب - 1-2نمون برگ 

 9کد گروه:  مبلمانعنوان گروه شغلی: صنایع چوب و 

       
 حرفه/ شغل ردیف

متولی تعریف 
 شغل/ حرفه

کد حرفه/ 
 شغل

سطح 
 مهارت

شغل یا نوع( 
 حرفه)

سطح تعریف( 

بخشی/ملی/ 
 بین المللی)

1 

مرکز آمار  نجاران ساختمانی و در و پنجره سازان چوبی
 ایران

 ملی شغل 2 7124

 ملی شغل 2 7142 مرکز آمار ایران جالکاران و نقاشان محصوالت فلزي و چوبی 2

 ملی شغل 2 7224 مرکز آمار ایران تراشکاران، صیقلکاران و تیزکنندگان ابزار 3

 ملی حرفه 2 7312 مرکز آمار ایران سازندگان و تنظیم کنندگان آالت موسیقی 4

 ملی شغل 2 7331 مرکز آمار ایران اي، چرمی و مواد مشابه  کارکنان صنایع دستی چوبی، پارچه 5

 ملی شغل 2 7331 مرکز آمار ایران تزیین کاران روي چوب 6

 ملی حرفه 2 7421 مرکز آمار ایران الت چوبیعمل آورندگان چوب و تولید محصو 7

 ملی حرفه 2 7421 مرکز آمار ایران عمل آورندگان چوب (بجزدروپنجره) 8

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران تولیدکنندگان محصوالت چوبی 9

 ملی شغل 2 7423 مرکز آمار ایران تنظیم کنندگان و نصب کنندگان ماشینهاي تولید چوب 10

 ملی شغل 2 7437 مرکز آمار ایران ندگان پرده و مبلمان منزلدوز 11

12 
 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران آوري چوب و کاغذ متصدیان ماشین آالت و تأسیسات عمل

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدیان  تاسیسات عمل آوري چوب 13

 ملی شغل 3 8142 مرکز آمار ایران متصدیان تاسیسات تولید خمیرکاغذ 14

 ملی شغل 3 8143 مرکز آمار ایران متصدیان ماشین آالت وتجهیزات تولیدکاغذ 15

 ملی شغل 3 8240 مرکز آمار ایران متصدیان ماشین آالت تولید محصوالت چوبی 16

 ملی شغل 3 8253 مرکز آمار ایران متصدیان ماشینهاي تولید محصوالت کاغذي 17

 ملی شغل 2 8285 مرکز آمار ایران چوبی وکارکنان مربوط مونتاژکاران محصوالت 18

 ملی شغل 4 2145 مرکز آمار ایران طراح ماشین آالت 19

 ملی شغل 4 2145 مرکز آمار ایران مهندس ماشین آالت 20

 ملی شغل 4 2146 مرکز آمار ایران تکنولوژیست کاغذسازي 21

 ملی لشغ 4 2146 مرکز آمار ایران مهندس صنایع کاغذ 22
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 فهرست مشاغل و حرف استفاده شده از اسناد باالدستی ( مرکز آمار) -ب - 1-2نمون برگ 

 9کد گروه:  مبلمان عنوان گروه شغلی: صنایع چوب و

 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه

حرفه/ کد 
 شغل

سطح 
 مهارت

نوع( شغل یا 
 حرفه)

بخشی/ملی/ (( سطح تعریف
 بین المللی)

 ملی شغل 4 2149 مرکز آمار ایران تکنولوژیست چوب 23

 ملی شغل 4 2149 مرکز آمار ایران کارشناس صنایع چوب 24

 ملی شغل 4 2149 مرکز آمار ایران مهندس صنایع چوب 25

 ملی شغل 4 2320 انمرکز آمار ایر دبیر هنرستان 26

 ملی شغل 4 2320 مرکز آمار ایران اي مربی آموزش فنی وحرفه 27

 ملی شغل 4 2320 مرکز آمار ایران مربی تعلیمات حرفه اي هنرستان 28

 ملی شغل 4 2320 مرکز آمار ایران مربی هنرستان 29

 ملی شغل 4 2351 مرکز آمار ایران اي کارشناس آموزش فنی وحرفه 30

 ملی شغل 4 2412 مرکز آمار ایران ارشناس ایمنی کارک 31

 ملی شغل 4 2412 مرکز آمار ایران کارشناس حفاظت کار 32

 ملی شغل 4 2412 مرکز آمار ایران کارشناس حفاظت و ایمنی 33

 ملی شغل 4 2412 مرکز آمار ایران کارشناس سوانح وحفاظت فنی 34

 ملی شغل 3 3116 مرکز آمار ایران تکنسین صنایع کاغذ 35

 ملی شغل 3 3118 مرکز آمار ایران تکنسین نقشه کش 36

 ملی شغل 3 3118 مرکز آمار ایران درفتمن(نقشه کش) 37

 ملی شغل 3 3118 مرکز آمار ایران کمک نقشه کش 38

 ملی شغل 3 3118 مرکز آمار ایران نقشه کش 39

 ملی شغل 3 3119 مرکز آمار ایران تکنسین درودگري 40

 ملی شغل 3 3119 مرکز آمار ایران تکنسین صنایع چوب 41

 ملی شغل 3 3340 مرکز آمار ایران اي کمک کارشناس آموزش فنی وحرفه 42

 ملی شغل 3 3471 مرکز آمار ایران طراح تزیینات داخلی 43

 ملی شغل 4 6141 مرکز آمار ایران ارزیاب چوب 44

 ملی شغل 2 6142 رکز آمار ایرانم کارگر ماهر تقطیر چوب به روش سنتی 45

 ملی حرفه 2 6142 مرکز آمار ایران متصدي تقطیر چوب به روش سنتی 46

 ملی حرفه 2 7124 مرکز آمار ایران در و پنجره ساز چوبی 47

 ملی حرفه 2 7124 مرکز آمار ایران درودگر در و پنجره ساز 48

 ملی حرفه 2 7124 مرکز آمار ایران سرپرست نجاري 49
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 فهرست مشاغل و حرف استفاده شده از اسناد باالدستی ( مرکز آمار) -ب - 1-2نمون برگ 

 9کد گروه:  مبلمانعنوان گروه شغلی: صنایع چوب و 
 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه

کد حرفه/ 

 غلش

سطح 

 مهارت

نوع( شغل 

 یا حرفه)

سطح تعریف (بخشی/ملی/ 

 بین المللی)

 ملی حرفه 2 7124 مرکز آمار ایران سرکارگر نجاري 50

 ملی شغل 2 7124 مرکز آمار ایران عایق کار اکوستیک 51

 ملی شغل 2 7124 مرکز آمار ایران قایق ساز چوبی 52

 ملی شغل 2 7124 مرکز آمار ایران قرنیزساز چوبی 53

 ملی شغل 2 7124 مرکز آمار ایران کفی تریلی ساز چوبی 54

 ملی شغل 2 7124 مرکز آمار ایران لمبه کار 55

 ملی شغل 2 7124 مرکز آمار ایران نجار اسکلت ساختمان 56

 ملی حرفه 2 7124 مرکز آمار ایران نجار پل 57

 ملی حرفه 2 7124 مرکز آمار ایران نجار صحنه تئاتر 58

 ملی حرفه 2 7124 مرکز آمار ایران نجار کشتی و قایق 59

 ملی شغل 2 7124 مرکز آمار ایران نرده ساز چوبی 60

 ملی شغل 2 7142 مرکز آمار ایران جالکاران و نقاشان محصوالت فلزي و چوبی 61

 ملی شغل 2 7142 مرکز آمار ایران جالکار چوب 62

 ملی شغل 2 7142 مرکز آمار ایران )نقاش وسایل چوبی (الك و الکل کار 63

 ملی شغل 2 7233 مرکز آمار ایران سوارکننده ماشینهاي چوب بري 64

 ملی شغل 2 7233 مرکز آمار ایران مکانیک ماشین چوب بري 65

 ملی شغل 2 7233 مرکز آمار ایران نصاب ماشین چوب بري 66

 ملی غلش 2 7331 مرکز آمار ایران کارگر هنر دستی روي چوب 67

 ملی شغل 2 7331 مرکز آمار ایران معرق کار چوب 68

 ملی شغل 2 7331 مرکز آمار ایران منبت کار 69

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران پوست کن چوب سازي 70

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران پوست کن چوب 71

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران تخته ساز 72

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران ب چوب بريتراشکار چو 73

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران چسب کار چوب 74

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران چوب جور کن 75

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران خمیر ساز چوب 76

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران دارابگر چوب سازي 77

 ملی شغل 2 7421 آمار ایرانمرکز  درجه بند چوب 78

 
 



19 

 

 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 فهرست مشاغل و حرف استفاده شده از اسناد باالدستی ( مرکز آمار) -ب - 1-2نمون برگ 

 9کد گروه:  مبلمانعنوان گروه شغلی: صنایع چوب و 
 

 حرفه/ شغل ردیف
عریف شغل/ متولی ت

 حرفه
 کد حرفه/ شغل

سطح 

 مهارت

نوع( شغل یا 

 حرفه)

سطح تعریف( 

 بخشی/ملی/ بین المللی)

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران سکودار چوب سازي 79

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران سیم بند چوب سازي 80

 یمل شغل 2 7421 مرکز آمار ایران عمل آورنده چوب با مواد شیمیایی 81

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران کارگر تولید روکش چوبی 82

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران کنی کارگر گرده بینه پاك 83

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران کارگر گرین چین 84

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران کارگر منگنه زن چوب 85

 ملی شغل 2 7421 انمرکز آمار ایر کارگر نئوپان ساز 86

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران کارگر واگن چوب سازي 87

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران کارگر یارد چوب سازي 88

 ملی شغل 3 7421 مرکز آمار ایران متصدي فیلتر خاك اره 89

 ملی شغل 3 7421 مرکز آمار ایران متصدي نوار گرده بینه 90

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران ازي گرده بینهمسئول آماده س 91

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران تولیدکنندگان محصوالت چوبی 92

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران اتاق ساز وسایل نقلیه چوبی 93

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران ارابه ساز چوبی 94

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران بشکه ساز چوبی 95

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران پارو ساز چوبی 96

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران پاشنه ساز چوبی 97

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران پلیت ساز چوبی 98

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران تابوت ساز 99

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران تختخواب ساز چوبی 100

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران تراشکار چوب محصوالت چوبی 101

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران تراورس ساز چوبی 102

 ملی حرفه 2 7422 مرکز آمار ایران تریلر ساز چوبی 103

 ملی حرفه 2 7422 مرکز آمار ایران تعمیرکارقسمت چوبی بدنه کشتی و قایق 104

 ملی حرفه 2 7422 مرکز آمار ایران چوبی وسایل نقلیهتعمیرکار قسمت  105

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران جعبه ساز چوبی 106
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 فهرست مشاغل و حرف استفاده شده از اسناد باالدستی ( مرکز آمار) -ب - 1-2نمون برگ 

 9کد گروه:  مبلمانعنوان گروه شغلی: صنایع چوب و 
 

 
 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه

کد حرفه/ 
 شغل

سطح 
 مهارت

نوع( شغل یا 
 حرفه)

بخشی/ملی/ سطح تعریف (
 بین المللی)

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران چرخ طوافی ساز 107

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران چلیک ساز 108

 ملی حرفه 2 7422 مرکز آمار ایران درودگر فرنگی کار 109

 ملی حرفه 2 7422 مرکز آمار ایران دکورساز چوبی 110

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران راکت ساز چوبی 111

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران رنگ کار وسایل چوبی 112

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران روکش چسبان 113

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران زیره سازکفش چوبی 114

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران سازنده قاب پیانو 115

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران سازنده قسمتهاي چوبی ابزار آالت 116

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران سازنده کالسکه چوبی 117

 ملی شغل 2 7422 آمار ایرانمرکز  سازنده کندوي عسل 118

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران سازنده محفظه ساعت دیواري 119

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران صندلی چوبی ساز 120

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران صندوق چوبی ساز 121

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران صیقل کاري چوب 122

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران زظروف چوبی سا 123

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران عصاساز چوبی 124

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران غربال و الک ساز چوبی 125

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران فارسی کار چوب 126

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران )قاب کار(قاب عکس ساز چوبی 127

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران الب ساز چوبیق 128

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران قرقره ساز چوبی 129

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران قفس ساز چوبی 130

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران قفسه ساز چوبی 131

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران کابینت ساز چوبی 132

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران از با دستکاغذس 133

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران کالف ساز چوبی مبل 134

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران کمد ساز چوبی 135



21 

 

 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 رف استفاده شده از اسناد باالدستی ( مرکز آمار)فهرست مشاغل و ح -ب - 1-2نمون برگ 

 9کد گروه:  مبلمانعنوان گروه شغلی: صنایع چوب و 
 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف 

 شغل/ حرفه

کد حرفه/ 

 شغل

سطح 

 مهارت

نوع( شغل 

 یا حرفه)

سطح تعریف 

(بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران کمد نجار 136

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران گاري ساز 137

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران گنجه ساز چوبی 138

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران گهواره ساز چوبی 139

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران الك و الکل کار 140

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران ماکت ساز چوبی 141

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران ز چوبیماکو سا 142

 ملی حرفه 2 7422 مرکز آمار ایران مبل ساز چوبی 143

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران مته کار چوب 144

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران مدل ساز چوبی 145

 ملی حرفه 2 7422 مرکز آمار ایران مربی نجاري 146

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران ازمیز و صندلی چوبی س 147

 ملی حرفه 2 7422 مرکز آمار ایران نجار فرنگی کار 148

 ملی حرفه 2 7422 مرکز آمار ایران ویترین ساز چوبی 149

150 

تنظیم کنندگان و نصب کنندگان 
 ماشینهاي تولید چوب

 ملی حرفه 2 7423 مرکز آمار ایران

 ملی شغل 2 7423 رانمرکز آمار ای اره کش چوب دستی 151

 ملی شغل 2 7423 مرکز آمار ایران اره کش کارهاي چوبی ظریف 152

 ملی شغل 2 7423 مرکز آمار ایران خراط 153

 ملی شغل 2 7423 مرکز آمار ایران زبانه دار کردن کارهاي چوبی 154

 ملی حرفه 2 7423 مرکز آمار ایران سوارکننده ماشین تراش چوبی 155

 ملی شغل 2 7423 مرکز آمار ایران سنباده کردن چوب متصدي 156

 ملی حرفه 2 7423 مرکز آمار ایران متصدي سوار کردن ماشین هاي نقشه کش کارهاي چوبی 157

 ملی شغل 2 7423 مرکز آمار ایران موج دادن کارهاي چوبی 158

 ملی حرفه 2 7423 مرکز آمار ایران نصاب دستگاه پرداخت چوب 159

 ملی حرفه 2 7423 مرکز آمار ایران و سوار کردن ماشینهاي چوب کاري نصب 160

161 

متصدیان ماشین آالت و تأسیسات عمل 
 آوري چوب و کاغذ

 ملی حرفه 2 8141 مرکز آمار ایران
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 و حرف استفاده شده از اسناد باالدستی ( مرکز آمار) فهرست مشاغل -ب - 1-2نمون برگ 

 9کد گروه:  مبلمانعنوان گروه شغلی: صنایع چوب و 
 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه
 کد حرفه/ شغل

سطح 
 مهارت

نوع( شغل 
 یا حرفه)

سطح تعریف( بخشی/ملی/ بین 
 المللی)

162 
 ملی حرفه 2 8141 یرانمرکز آمار ا متصدیان تأسیسات عمل آوري چوب

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران اپراتور اره موتورچی صنایع چوب 163

164 
 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران اپراتور اره نواري بزرگ چوب بري

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران اپراتور اره نواري کوچک چوب بري 165

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران ياپراتور اره نواري متوسط چوب بر 166

167 
 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران اپراتور اره هاي گرد چوب بري

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران اپراتور دستگاه نئوپان ساز 168

169 
 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران اپراتور الیی بند تخته چندالیی

 ملی شغل 2 8141 ر ایرانمرکز آما اره کش چوب ماشینی 170

171 
 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران برشکار چوب 

172 
 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران )پولیش کار(پرداخت کار چوب

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران پرسکار چوب 173

174 
 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران پوشال زن

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران پوشال ساز 175

176 
 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران چوب بر در کارخانه

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران چوب تراش در کارخانه 177

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران چوب خشک کن در کارخانه 178

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران رنده کش چوب 179

180 
 ملی شغل 2 8141 ایران مرکز آمار فرمیکا ساز

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران فیبرساز 181

182 
 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران کمک متصدي دستگاه خردکن نئوپان

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران کمک متصدي دستگاه خشک کن نئوپان 183

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران ماشین کار اره دقیق 184

185 
 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران ماشین کار اره فلکه

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران ماشین کار اره گابیانی چوب بري 186

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران ماشین کار نئوپان بر 187

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي اره دقیق چوب بري 188

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران ب بريمتصدي اره فلکه چو 189

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي پرس تخته چندالیه 190
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 فهرست مشاغل و حرف استفاده شده از اسناد باالدستی ( مرکز آمار) -ب - 1-2نمون برگ 

 9کد گروه:  مبلمان نوان گروه شغلی: صنایع چوب وع
 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف 

 شغل/ حرفه
 کد حرفه/ شغل

سطح 
 مهارت

نوع( شغل یا 
 حرفه)

سطح تعریف 
 بخشی/ملی/ بین المللی)(

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي دستگاه پرس نئوپان 191

 ملی شغل 3 8141 ایران مرکز آمار متصدي دستگاه خردکن چوب 192

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي دستگاه خردکن نئوپان 193

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي دستگاه خشک کن نئوپان 194

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي دستگاه عمل آوري چوب 195

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي دوخت تخته چندالیی 196

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي دورکن چوب سازي 197

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین آسیا کن چوب 198

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین آسیاي چوب خمیر کاغذ 199

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین اره کش چوب 200

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین پرداخت تراش چوب 201

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین پرس تخته چندالیی 202

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین پرس روکش 203

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین تراش چوب 204

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران اشین تراشه چوبمتصدي م 205

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین چوب بري 206

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین خمیرکردن چوب 207

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین سوراخ کردن چوب 208

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین شکل دادن چوب 209

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین مته زن چوب 210

211 

مسئول حوضچه هاي پخت والیه بري تخته 
 الیه

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران مسئول دستگاه پوشال ریز 212

 ملی شغل 3 8142 مرکز آمار ایران کاغذ متصدیان تأسیسات تولید خمیر 213

 ملی شغل 2 8142 مرکز آمار ایران اپراتور ماشین خمیر ساز کاغذ 214

 ملی شغل 2 8142 مرکز آمار ایران کارگر سفید کردن خمیر کاغذ 215

 ملی شغل 3 8142 مرکز آمار ایران متصدي تصفیه خمیر کاغذ 216

 ملی شغل 3 8142 کز آمار ایرانمر متصدي دستگاه تهیه خمیر کاغذ 217

 ملی شغل 3 8142 مرکز آمار ایران متصدي غربال خمیر کاغذ 218

 ملی شغل 3 8142 مرکز آمار ایران )خمیرکاغذ(متصدي ماشین تفاله کردن چوب 219
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) تر برنامه ریزي و تألیف آموزشدف

 هرست مشاغل و حرف استفاده شده از اسناد باالدستی ( مرکز آمار)ف -ب - 1-2نمون برگ 

 9کد گروه:  مبلمانعنوان گروه شغلی: صنایع چوب و 
 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه

کد حرفه/ 

 شغل

سطح 

 مهارت

نوع( شغل یا 

 حرفه)

سطح تعریف( بخشی/ملی/ 

 بین المللی)

 ملی شغل 3 8142 آمار ایران مرکز متصدي ماشین ورز خمیر کاغذ 220

 ملی شغل 3 8142 مرکز آمار ایران متصدي ماشین ورقه کردن چوب خمیر کاغذ 221

 ملی شغل 3 8143 مرکز آمار ایران متصدیان ماشین آالت و تجهیزات تولید کاغذ 222

 ملی شغل 2 8143 مرکز آمار ایران اپراتور غلتک زن کاغذ 223

 ملی شغل 2 8143 مرکز آمار ایران کار مقوا و کاغذاپراتور ماشین آسیا  224

 ملی شغل 2 8143 مرکز آمار ایران اندود کار کاغذ 225

 ملی شغل 2 8143 مرکز آمار ایران برشکار کاغذ در کارخانه کاغذ سازي 226

 ملی شغل 2 8143 مرکز آمار ایران پرسکار کاغذ 227

 ملی شغل 2 8143 مرکز آمار ایران کارگر تکمیل کاغذ 228

 ملی شغل 2 8143 مرکز آمار ایران کاغذ ساز 229

 ملی شغل 2 8143 مرکز آمار ایران کاغذ سلفون ساز 230

 ملی شغل 3 8143 مرکز آمار ایران متصدي ترکیب کردن کاغذ سازي 231

 ملی شغل 3 8143 مرکز آمار ایران متصدي جال دان کاغذ سازي 232

 ملی شغل 3 8143 مرکز آمار ایران قوامتصدي ماشین آسترکش م 233

 ملی شغل 3 8143 مرکز آمار ایران متصدي ماشین پرس کاغذ 234

 ملی شغل 3 8143 مرکز آمار ایران متصدي ماشین پوشش ورق 235

 ملی شغل 3 8143 مرکز آمار ایران متصدي ماشین تولید مقوا 236

 ملی شغل 3 8143 مرکز آمار ایران متصدي ماشین تهیه کاغذ 237

 ملی شغل 3 8143 مرکز آمار ایران متصدي ماشین رطوبت دادن کاغذ سازي 238

 ملی شغل 3 8143 مرکز آمار ایران متصدي ماشین کاغذ خشک کن 239

 ملی شغل 2 8143 مرکز آمار ایران مقوا ساز 240

 ملی شغل 3 8163 مرکز آمار ایران متصدي کمپرسور هوا 241

 ملی شغل 3 8240 مرکز آمار ایران آالت تولید محصوالت چوبی متصدیان ماشین 242

 ملی شغل 2 8240 مرکز آمار ایران پارکت ساز 243

 ملی حرفه 2 8240 مرکز آمار ایران سرپرست تولید محصوالت چوبی با ماشین 244

 ملی شغل 2 8240 مرکز آمار ایران کارگر ماشین خراطی 245

 ملی شغل 2 8240 ز آمار ایرانمرک کارگر ماشین درودگري 246

 ملی شغل 2 8240 مرکز آمار ایران کارگر ماشین کنده کاري وحکاکی 247

 ملی شغل 3 8240 مرکز آمار ایران متصدي ماشین پرداخت رنگ و روغن 248
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 فهرست مشاغل و حرف استفاده شده از اسناد باالدستی ( مرکز آمار) -ب - 1-2نمون برگ 

 9کد گروه:  مبلمانعنوان گروه شغلی: صنایع چوب و 
 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف 

 شغل/ حرفه

کد حرفه/ 
 شغل

سطح 
 مهارت

نوع( شغل 
 یا حرفه)

سطح تعریف( 
 بخشی/ملی/ بین المللی)

 ملی شغل 3 8240 مرکز آمار ایران یمتصدي ماشین حکاکی محصوالت چوب 249

 ملی شغل 3 8240 مرکز آمار ایران متصدي ماشین صیقل چوب 250

 ملی شغل 3 8240 مرکز آمار ایران متصدي ماشین قلمزنی چوب 251

 ملی شغل 3 8240 مرکز آمار ایران متصدي ماشین نقاشی چوب 252

 لیم حرفه 2 8240 مرکز آمار ایران نجار ماشین کار 253

 ملی شغل 2 8281 مرکز آمار ایران مونتاژکار ماشینهاي چوب بري 254

 ملی شغل 2 8285 مرکز آمار ایران مونتاژکاران محصوالت چوبی و کارکنان مربوط 255

 ملی شغل 2 8285 مرکز آمار ایران مونتاژ کار محصوالت چوبی 256

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران اره موتورچی صنایع چوب–اپراتور 257

 ملی حرفه 2 7422 مرکز آمار ایران چوبی - اتاق ساز و سایل نقلیه 258

 ملی حرفه 2 7422 مرکز آمار ایران ارابه ساز چوبی 259

 ملی شغل 2 7224 مرکز آمار ایران اره تیزکن 260

 ملی شغل 2 6141 مرکز آمار ایران اره کار الوار و تیر در جنگل 261

 ملی شغل 2 7423 مرکز آمار ایران دستی - اره کش چوب 262

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران ماشینی - اره کش چوب 263

 ملی شغل 2 7423 مرکز آمار ایران اره کش کارهاي چوبی ظریف 264

 ملی شغل 2 7437 مرکز آمار ایران اسفنج کارمبل سازي 265

 ملی غلش 2 6141 مرکز آمار ایران برشکار الوار جنگل 266

 ملی شغل 2 7435 مرکز آمار ایران برشکارپارچه مبل 267

 ملی شغل 2 6141 مرکز آمار ایران برشکار تراورس در جنگل 268

 ملی شغل 2 7331 مرکز آمار ایران خاتمکاري و منبت کاري–برشکار چند تیغه 269

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران چوبسازي - برشکار چوب 270

 ملی شغل 2 6141 مرکز آمار ایران ار دیرك وتیر چوبی در جنگلبرشک 271

 ملی شغل 2 8253 مرکز آمار ایران برشکار کاغذ در کارخانه محصوالت کاغذي 272

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران پاشنه سازچوبی 273

 ملی شغل 2 8253 مرکز آمار ایران پاکت کاغذي ساز 274

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران )ش کارپولی(  پرداختکار چوب 275

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران پرسکار چوب 276

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران پلیت سازچوبی 277
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 شده از اسناد باالدستی ( مرکز آمار) فهرست مشاغل و حرف استفاده -ب - 1-2نمون برگ 

 9کد گروه:  مبلمانعنوان گروه شغلی: صنایع چوب و 
 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه
 سطح مهارت کد حرفه/ شغل

نوع( شغل یا 

 حرفه)

سطح تعریف( بخشی/ملی/ 

 بین المللی)

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران چوب سازي - پوستکن 278

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران پوستکن چوب 279

 ملی شغل 2 7437 مرکز آمار ایران پیراهن دوزمبل 280

 ملی شغل 2 2452 مرکز آمار ایران پیکرتراش 281

 ملی شغل 2 2452 مرکز آمار ایران پیکرساز 282

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران تختخواب ساز چوبی 283

 ملی شغل 2 7421 ر ایرانمرکز آما تخته ساز 284

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران چوب بري–تراشکار چوب 285

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران محصوالت چوبی–تراشکار چوب 286

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران تراورس سازچوبی 287

 ملی شغل 2 7125 مرکز آمار ایران تراورس گذار راه آهن 288

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران چوبی - رسازتریل 289

 ملی شغل 2 7331 مرکز آمار ایران تزیین کار چوب 290

 ملی حرفه 2 3116 مرکز آمار ایران تکنسین صنایع کاغذ 291

 ملی حرفه 2 7422 مرکز آمار ایران جعبه ساز چوبی 292

 ملی شغل 2 7142 مرکز آمار ایران جال کار چوب 293

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران کار چوبچسب  294

 ملی شغل 2 6141 مرکز آمار ایران در جنگل–چوب بر 295

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران درکارخانه - چوب بر 296

 ملی شغل 2 7126 مرکز آمار ایران چوب بست کار ساختمان 297

 ملی لشغ 2 7111 مرکز آمار ایران چوب بست کار تونلهاي معدن 298

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران درکارخانه - چوب تراش 299

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران چوب جورکن 300

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران در کارخانه–چوب خشک کن 301

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران خمیر ساز چوب 302

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران چوب سازي–دارابگر 303

 ملی شغل 2 7124 مرکز آمار ایران در و پنجره سازچوبی 304

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران درجه بند چوب 305

 ملی حرفه 2 7124 مرکز آمار ایران در و پنجره ساز–درودگر 306

 



27 

 

 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 فهرست مشاغل و حرف استفاده شده از اسناد باالدستی ( مرکز آمار) -ب - 1-2ون برگ نم

 9کد گروه:  مبلمانعنوان گروه شغلی: صنایع چوب و 
 

 کد حرفه/ شغل متولی تعریف شغل/ حرفه حرفه/ شغل ردیف
سطح 
 مهارت

نوع( 
شغل یا 

 حرفه)

سطح تعریف( 
بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

 ملی حرفه 2 7422 مرکز آمار ایران کاردرودگر فرنگی  307

 ملی حرفه 2 3471 مرکز آمار ایران دکوراتور 308

 ملی حرفه 2 3471 مرکز آمار ایران دکوراتور ویترین فروشگاه 309

 ملی حرفه 2 3471 مرکز آمار ایران دکوربند 310

 ملی حرفه 2 7422 مرکز آمار ایران دکورساز چوبی 311

 ملی شغل 2 6142 مرکز آمار ایران ذغال ساز چوب 312

 ملی شغل 2 6142 مرکز آمار ایران ذغال ساز در جنگل 313

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران راکت ساز چوبی 314

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران رنده کش چوب 315

 ملی حرفه 2 7422 مرکز آمار ایران رنگ کار وسایل چوبی 316

 ملی شغل 2 7437 رکز آمار ایرانم رویه کش مبل 317

 ملی شغل 2 7423 مرکز آمار ایران رویه کوب مبل 318

 ملی شغل 2 7423 مرکز آمار ایران زبانه دارکردن کارهاي چوبی 319

 ملی شغل 2 7331 مرکز آمار ایران خاتم کار و منبت کاري–زهوارکوب 320

 ملی فهحر 2 7312 مرکز آمار ایران سازنده سازهاي سنتی 321

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران سازنده قسمتهاي چوبی ابزار آالت 322

 ملی حرفه 2 7422 مرکز آمار ایران سازنده کالسکه چوبی 323

 ملی شغل 2 7331 مرکز آمار ایران سازنده گلهاي چوبی تزیینی 324

 یمل شغل 2 6141 مرکز آمار ایران سرشاخه زن وآراینده درختان جنگل 325

 ملی شغل 2 7124 مرکز آمار ایران سرکارگر نجاري 326

 ملی حرفه 2 7233 مرکز آمار ایران سوارکننده ماشینهاي صنعتی 327

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران چوب سازي–سیم بند 328

 ملی شغل 2 6141 مرکز آمار ایران شاخه زن الواربري 329

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران صندلی چوبی ساز 330

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران صندوق چوبی ساز 331

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران صیقل کاري چوب 332

 ملی شغل 2 6141 مرکز آمار ایران طبقه بند الوار در جنگل 333

 ملی شغل 2 3471 مرکز آمار ایران طراح تزیینات داخلی 334

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران د شیمیاییعمل آورنده چوب با موا 335
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 فهرست مشاغل و حرف استفاده شده از اسناد باالدستی ( مرکز آمار) -ب - 1-2نمون برگ 

 9کد گروه:  مبلمانعنوان گروه شغلی: صنایع چوب و 
 

 ه/ شغلحرف ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه

کد حرفه/ 
 شغل

سطح 
 مهارت

نوع( شغل 
 یا حرفه)

سطح تعریف( 
 بخشی/ملی/ بین المللی)

336 
 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران غربال و الک ساز چوبی

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران فارسی کار چوب 337

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران قاب کار)(قاب عکس ساز چوبی 338

 ملی شغل 4 2149 مرکز آمار ایران کارشناس صنایع چوب 339

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران کارگرتولید روکش چوبی 340

 ملی شغل 2 8142 مرکز آمار ایران کارگر سفید کردن خمیرکاغذ 341

 ملی شغل 2 8240 مرکز آمار ایران کارگر ماشین خراطی 342

 ملی شغل 2 8240 مرکز آمار ایران ین درودگريکارگر ماش 343

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران کارگر منگنه زن چوب 344

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران کارگر نئوپان ساز 345

 ملی شغل 2 7331 مرکز آمار ایران کارگر هنر دستی روي چوب 346

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران چوب سازي–کارگر واگن 347

 ملی شغل 2 7421 مرکز آمار ایران چوب سازي–کارگر یارد 348

 ملی شغل 2 7331 مرکز آمار ایران خاتم کاري و منبت کاري–کارگر هانیکام زن 349

 ملی شغل 2 8143 مرکز آمار ایران کاغذ ساز 350

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران کاغذ ساز با دست 351

 ملی شغل 2 7124 مرکز آمار ایران چوبی - کفی تریلی ساز 352

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران کالف ساز چوبی مبل 353

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران کمدساز چوبی 354

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران کمک نجار 355

 ملی شغل 3 3340 مرکز آمار ایران کمک کارشناس آموزش فنی و حرفه اي 356

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران کمک متصدي دستگاه خردکن نئوپان 357

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران کمک متصدي دستگاه خشک کن نئوپان 358

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران گهواره سازچوبی 359

 ملی شغل 3 7422 مرکز آمار ایران الك و الکل کار 360

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران ماشین کار اره فلکه 361

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران چوب سازي–ماشینکار اره گابیانی 362

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران ماشین کار نئوپان بر 363

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران ماکت ساز چوبی 364
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 اردانش( نیازسنجی شغلی)هاي فنی و حرفه اي و ک دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 فهرست مشاغل و حرف استفاده شده از اسناد باالدستی ( مرکز آمار) -ب - 1-2نمون برگ 

 9کد گروه:  مبلمانعنوان گروه شغلی: صنایع چوب و 
 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف 

 شغل/ حرفه

کد حرفه/ 
 شغل

سطح 
 مهارت

نوع( شغل 
 یا حرفه)

سطح تعریف( 
 المللی)بخشی/ملی/ بین 

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران ماکو ساز چوبی 365

 ملی حرفه 2 7422 مرکز آمار ایران مبل ساز چوبی 366

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران چوب سازي–متصدي اره دقیق 367

 ملی شغل 2 8141 مرکز آمار ایران چوب سازي–متصدي اره فلکه 368

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي پرس تخته سه الیی 369

 ملی شغل 3 6142 مرکز آمار ایران متصدي تقطیر چوب به روش سنتی 370

 ملی شغل 3 8143 مرکز آمار ایران کاغذسازي - متصدي جالدان 371

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي دستگاه پرس نئوپان 372

 ملی شغل 3 8142 ایران مرکز آمار متصدي دستگاه تهیه خمیرکاغذ 373

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي دستگاه خردکن چوب 374

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي دستگاه خردکن نئوپان 375

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي دستگاه خشک کن نئوپان 376

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي دستگاه عمل آوري چوب 377

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي دوخت تخته چندالیی 378

 ملی شغل 3 7423 مرکز آمار ایران متصدي سنباده کردن چوب 379

 ملی شغل 3 7423 مرکز آمار ایران کش کارهاي چوبی متصدي سوار کردن ماشینهاي نقشه 380

 ملی شغل 3 8141 رانمرکز آمار ای متصدي ماشین پرداخت تراش چوب 381

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین پرس تخته چندالیی 382

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین پرس روکش 383

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین تراش چوب 384

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین تراشه چوب 385

 ملی شغل 3 8142 مرکز آمار ایران متصدي ماشین تفاله کردن چوب(خمیرکاغذ) 386

 ملی شغل 3 8143 مرکز آمار ایران متصدي ماشین تهیه کاغذ 387

 ملی شغل 3 8143 مرکز آمار ایران متصدي ماشین تولید مقوا 388

 ملی شغل 3 8240 مرکز آمار ایران متصدي ماشین حکاکی محصوالت چوبی 389

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین خمیرکردن چوب 390

 ملی شغل 3 8143 مرکز آمار ایران کاغذسازي - متصدي ماشین رطوبت دادن 391

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین سوراخ کردن چوب 392

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران متصدي ماشین شکل دادن چوب 393
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 فهرست مشاغل و حرف استفاده شده از اسناد باالدستی ( مرکز آمار) -ب - 1-2نمون برگ 

 9کد گروه:  مبلمانعنوان گروه شغلی: صنایع چوب و 

 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه

کد حرفه/ 

 لشغ

سطح 

 مهارت

نوع( 

شغل یا 

 حرفه)

سطح تعریف( 

بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

 ملی شغل 3 8240 مرکز آمار ایران متصدي ماشین صیقل چوب 394

 ملی شغل 3 8240 مرکز آمار ایران متصدي ماشین قلمزنی چوب 395

 ملی شغل 3 8143 مرکز آمار ایران متصدي ماشین کاغذ سازي 396

 ملی شغل 3 8141 مرکز آمار ایران ه زن چوبمتصدي ماشین مت 397

 ملی شغل 3 8240 مرکز آمار ایران متصدي ماشین نقاشی چوب 398

 ملی شغل 3 8142 مرکز آمار ایران خمیرکاغذ - متصدي ماشین ورقه کردن چوب 399

 ملی شغل 3 7450 مرکز آمار ایران مدادساز 400

 ملی حرفه 3 7233 مرکز آمار ایران مکانیک ماشین چوب بري 401

 ملی حرفه 4 2149 مرکز آمار ایران مهندس صنایع چوب 402

 ملی حرفه 4 2146 مرکز آمار ایران مهندس صنایع کاغذ 403

 ملی شغل 2 8281 مرکز آمار ایران مونتاژکار ماشینهاي چوب بري 404

 ملی شغل 2 8285 مرکز آمار ایران مونتاژ کار محصوالت چوبی 405

 ملی حرفه 2 7422 مرکز آمار ایران و صندلی چوبی سازمیز  406

 ملی حرفه 2 7124 مرکز آمار ایران نجار اسکلت ساختمان 407

 ملی حرفه 2 8240 مرکز آمار ایران نجار ماشین کار 408

 ملی شغل 2 7423 مرکز آمار ایران نصاب دستگاه پرداخت چوب 409

 ملی حرفه 2 7233 مرکز آمار ایران نصاب ماشین چوب بري 410

 ملی شغل 2 6141 مرکز آمار ایران الوار بر در جنگل 411

 ملی شغل 2 7422 مرکز آمار ایران ویترین ساز چوبی 412
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 خراج شده از اسناد باالدستی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشورج فهرست مشاغل و حرف است - 1-2نمون برگ  

 9کد گروه:  مبلمان صنایع چوب ونوان گروه شغلی: ع

 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه
 کد حرفه/ شغل

سطح 
 مهارت

نوع( شغل 
 یا حرفه)

سطح تعریف( 
بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

 بین المللی -ملی شغل 2 8-1/1/21/12 ح كسازمان آ ف   1پرس کار چوب درجه  1

 بین المللی -ملی شغل 2 8-1/2/21/12 سازمان آ ف ح ك  2پرس کار چوب درجه  2

 ملی شغل 4 1-3/1/21/61 سازمان آ ف ح ك پیکر تراش چوبی 3

 بین المللی -ملی شغل 1 9-3/1/94/54 سازمان آ ف ح ك تعمیرکار مصنوعات چوبی 4

 بین المللی -ملی شغل 2 8-3/1/90/12 سازمان آ ف ح ك ار درودگريتیغه تیزکن ابز 5

 بین المللی -ملی شغل 2 8-3/1/90/11 سازمان آ ف ح ك جعبه ساز چوبی 6

 بین المللی -ملی شغل 2 7-2/1/90/31 سازمان آ ف ح ك حفاظت کننده چوب(تیمارگر) 7

 بین المللی -ملی شغل 2 7-2/2/90/31 سازمان آ ف ح ك حفاظت کننده چوب(تیمارگر) 8

 بین المللی -ملی شغل 2 8-2/1/69/19 سازمان آ ف ح ك خاتم ساز چوبی 9

 ملی شغل 2 8-4/1/68/19 سازمان آ ف ح ك خاتم کار به روش پیشرفته 10

 ملی شغل 2 8-4/2/68/19 سازمان آ ف ح ك خاتم کار به روش مقدماتی 11

 ملی شغل 2 8-2/1/10/54 ك سازمان آ ف ح در و پنجره ساز چوبی 12

 بین المللی -ملی حرفه 2 8-4/1/06/12 سازمان آ ف ح ك 1درودگر درجه  13

 بین المللی -ملی حرفه 2 8-4/2/06/12 سازمان آ ف ح ك 2درودگر درجه  14

 بین المللی -ملی حرفه 2 8-1/1/37/12 سازمان آ ف ح ك 1خراط درجه  15

 بین المللی -ملی شغل 2 8-1/2/37/12 كسازمان آ ف ح  2خراط درجه  16
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 ج فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور - 1-2نمون برگ  

 9کد گروه:  مبلمانصنایع چوب و نوان گروه شغلی: ع

 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه
 کد حرفه/ شغل

سطح 
 مهارت

نوع( شغل 
 یا حرفه)

سطح تعریف( 
بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

 بین المللی -ملی شغل 4 1-3/1/36/62 سازمان آ ف ح ك دکوراتور چوبی 17

 ین المللیب -ملی شغل 1 9-4/1/26/39 سازمان آ ف ح ك رنگ کار چوب(پیشرفته) 18

 بین المللی -ملی شغل 1 9-4/2/26/39 سازمان آ ف ح ك رنگ کار چوب(مقدماتی) 19

 بین المللی -ملی شغل 1 9-4/1/12/54 سازمان آ ف ح ك روکش کار مصنوعات چوبی 20

 بین المللی -ملی شغل 2 8-1/1/89/11 سازمان آ ف ح ك رویه کوب مبل 21

 بین المللی -ملی شغل 2 7-1/1/10/34 ح كسازمان آ ف  رئیس ماشین کاغذ 22

 بین المللی -ملی شغل 2 8-1/1/90/11 سازمان آ ف ح ك سازنده جعبه ساعت چوبی 23

سازنده مبلمان با الیاف طبیعی و  24
 مصنوعی

 بین المللی -ملی شغل 2 7-1/1/91/96 سازمان آ ف ح ك

 بین المللی -ملی شغل 2 7-1/1/90/96 سازمان آ ف ح ك سازنده مبلمان راحتی 25

 بین المللی -ملی شغل 2 8-1/1/90/19 سازمان آ ف ح ك سازنده وسایل ورزشی چوبی 26

سرپرست و پیمانکار حرفه اي  27
 درودگري و کابینت سازي چوبی

 بین المللی -ملی شغل ٤ 2-1/1/11/11 سازمان آ ف ح ك

 بین المللی -ملی شغل ۲ 8-1/1/22/12 سازمان آ ف ح ك سرپرست واحد صنایع چوب 28

 بین المللی -ملی شغل ۲ 8-1/1/90/11 سازمان آ ف ح ك صندلی ساز چوبی 29

طراح کابینت چوبی با نرم  30
 KITCHEN DRAWافزار

 بین المللی -ملی شغل ۲ 8-1/1/22/11 سازمان آ ف ح ك

 بین المللی -ملی شغل ۲ 8-1/1/60/12 سازمان آ ف ح ك فرزکار چوب 31

 بین المللی -ملی شغل 1 9-3/1/36/56 سازمان آ ف ح ك وشنده مصنوعات چوبیفر 32

 بین المللی -ملی شغل 1 9-3/1/36/54 سازمان آ ف ح ك قاب ساز چوبی 33

 ملی شغل 4 1-2/1/29/61 سازمان آ ف ح ك قلم زن روي چوب 34
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 نیازسنجی شغلی) هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 ج فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور - 1-2نمون برگ  

 9کد گروه:  مبلمانصنایع چوب و نوان گروه شغلی: ع

 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه
 کد حرفه/ شغل

سطح 
 مهارت

نوع( شغل 
 یا حرفه)

سطح تعریف( 

بخشی/ملی/ بین 
 المللی)

 بین المللی -ملی شغل 2 8-2/2/21/11 سازمان آ ف ح ك 2کابینت ساز چوبی درجه  35

 بین المللی -ملی شغل 2 8-2/1/21/11 سازمان آ ف ح ك 1کابینت ساز چوبی درجه  36

 یبین الملل -ملی شغل 2 7-2/1/30/31 سازمان آ ف ح ك کارور اشباع چوب به روش پیشرفته 37

 بین المللی -ملی شغل 2 7-2/2/30/31 سازمان آ ف ح ك کارور اشباع چوب به روش مقدماتی 38

 بین المللی -ملی شغل 2 7-1/1/10/32 سازمان آ ف ح ك MDFکارور تهیه تخته  39

 بین المللی -ملی شغل 2 8-3/1/09/12 سازمان آ ف ح ك چوب CNCکارور دستگاه  40

 بین المللی -ملی شغل 2 8-1/1/23/21 سازمان آ ف ح ك برانکارور دستگاه پرس مم 41

 بین المللی -ملی شغل 2 8-1/1/23/21 سازمان آ ف ح ك کابینت ساز چوبی ماهر 42

 بین المللی -ملی شغل 2 7-2/1/28/31 سازمان آ ف ح ك کارور چوب خشک کنی در کوره 43

کارور چوب خشک کنی در هواي  44
 آزاد

 بین المللی -ملی شغل 2 7-2/1/29/31 سازمان آ ف ح ك

 بین المللی -ملی شغل 2 8-1/1/63/12 سازمان آ ف ح ك پانل بر CNCکارور ماشین  45

 بین المللی -ملی شغل 2 8-1/1/61/12 سازمان آ ف ح ك خراطی چوب CNCکارور ماشین  46

 بین المللی -ملی شغل 2 8-1/1/65/12 سازمان آ ف ح ك سوراخ زن CNCکارور ماشین  47

دور  -کارور ماشین اره گرد میزي 48
 کن

 بین المللی -ملی شغل 2 8-1/1/10/11 سازمان آ ف ح ك

 بین المللی -ملی شغل 2 8-1/1/62/12 سازمان آ ف ح ك کارور ماشین پست فرمینگ  49

کارور ماشین فرز کپی تراش قطعات  50
 چوبی

 ن المللیبی -ملی شغل 2 8-1/1/60/12 سازمان آ ف ح ك

کارور ماشین کاري عمومی صنایع  51
 چوب

 بین المللی -ملی شغل 2 8-1/1/19/12 سازمان آ ف ح ك

 

 

 

 



34 

 

 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 ش فنی و حرفه اي کشورج فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی ـ سازمان آموز - 1-2نمون برگ  

 9کد گروه:  مبلمانصنایع چوب و نوان گروه شغلی: ع

 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه
 کد حرفه/ شغل

سطح 

 مهارت

نوع( شغل 

 یا حرفه)

سطح تعریف( 

بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

 لیبین المل -ملی شغل 1 9-3/1/90/53 سازمان آ ف ح ك کالف ساز مبل استیل چوبی 52

 بین المللی -ملی شغل 1 9-3/1/90/53 سازمان آ ف ح ك لمبه کوب چوبی 53

 بین المللی -ملی شغل 1 9-1/1/14/54 سازمان آ ف ح ك ماکت ساز چوبی 54

متخصص ماشین کاري عمومی  55
 صنایع چوب

 بین المللی -ملی شغل ۲ 8-1/1/20/12 سازمان آ ف ح ك

 بین المللی -ملی شغل ۲ 7-1/1/40/42 ف ح ك سازمان آ متصدي خشک کننده کاغذ 56

 بین المللی -ملی شغل ۲ 7-1/1/40/42 سازمان آ ف ح ك متصدي دستگاه برش کاغذ 57

 بین المللی -ملی شغل ۲ 8-1/1/23/12 سازمان آ ف ح ك متصدي دستگاه لبه چسبان 58

 ملی شغل ٤ 2-1/1/10/11 سازمان آ ف ح ك مدیر خوشه هاي صنعتی مبلمان 59

 ملی شغل 2 8-3/2/69/12 سازمان آ ف ح ك 2مشبک کار درجه  60

 ملی شغل 2 8-2/1/69/12 سازمان آ ف ح ك 1مشبک کار درجه  61

 ملی شغل 2 8-5/1/48/19 سازمان آ ف ح ك 1معرق کار درجه  62

 ملی شغل 2 8-5/2/48/19 سازمان آ ف ح ك 2معرق کار درجه  63

معرق کار چوب (بدون  64
 2الب)درجه ق

 ملی شغل 2 8-2/2/49/19 سازمان آ ف ح ك

معرق کار چوب (بدون  65
 1قالب)درجه 

 ملی شغل 2 8-2/1/49/19 سازمان آ ف ح ك

 ملی شغل 2 8-1/1/45/19 سازمان آ ف ح ك 1منبت معرق کار درجه  66

 ملی شغل 2 8-2/2/45/19 سازمان آ ف ح ك 2منبت معرق کار درجه  67

 بین المللی -ملی شغل 2 8-1/1/10/11 سازمان آ ف ح ك ار مصنوعات چوبیمونتاژ ک 68

 ملی شغل 2 8-1/1/66/19 سازمان آ ف ح ك نازك کار چوب 69
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 اد باالدستی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشورج فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسن - 1-2نمون برگ  

 9کد گروه:  مبلمانصنایع چوب و نوان گروه شغلی: ع

 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه
 کد حرفه/ شغل

سطح 

 مهارت

نوع( شغل 

 یا حرفه)

سطح تعریف( 

بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

 بین المللی -ملی شغل 1 9-2/1/75/54 سازمان آ ف ح ك نصاب پارکت چوبی 70

 بین المللی -ملی شغل 2 8-1/1/23/11 سازمان آ ف ح ك ها و دیوارهاي چوبی نصاب پانل 71

نصاب خانه هاي چوبی پیش  72

 ساخته

 بین المللی -ملی شغل 1 9-1/1/15/54 سازمان آ ف ح ك

 بین المللی -ملی شغل 1 9-2/1/11/54 سازمان آ ف ح ك نصاب در و کمد چوبی 73

 بین المللی -ملی شغل 2 8-1/1/22/11 سازمان آ ف ح ك نصاب کابینت چوبی 74

 ملی شغل 1 9-1/1/35/41 سازمان آ ف ح ك ویلون ساز  75

 ملی شغل 1 9-1/1/38/41 سازمان آ ف ح ك نی ساز 76

 ملی شغل 1 9-1/1/39/41 سازمان آ ف ح ك گیتار ساز 77

 ملی شغل 1 9-1/1/39/41 سازمان آ ف ح ك دیوان ساز 78

 ملی شغل 1 9-1/1/32/41 سازمان آ ف ح ك عود ساز 79

 ملی شغل 1 9-1/1/37/41 سازمان آ ف ح ك سنتور ساز 80

 ملی شغل 2 8-3/1/99/19 سازمان آ ف ح ك تار ساز 81

 ملی شغل 2 8-3/1/99/19 سازمان آ ف ح ك کمانچه ساز 82

 ملی شغل 2 8-4/1/08/12 سازمان آ ف ح ك گره چین 83

 ملی شغل 1 9-1/1/34/41 سازمان آ ف ح ك دف و دایره ساز 84

 ملی شغل 1 9-1/1/30/41 سازمان آ ف ح ك تنبک ساز 85

 ملی شغل 4 2-1/1/10/11 سازمان آ ف ح ك تنبور ساز 86

 



36 

 

 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 ج فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور - 1-2نمون برگ  

 9کد گروه:  مبلمان صنایع چوب ونوان گروه شغلی: ع

 

 کد حرفه/ شغل متولی تعریف شغل/ حرفه حرفه/ شغل ردیف
سطح 
 مهارت

نوع( شغل 
 یا حرفه)

سطح تعریف( 
بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

 بین المللی -ملی شغل 2 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك پراتور ساخت چوب پالستیکا 87

 بین المللی -ملی شغل 2 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك سازنده اسباب بازي چوبی 88

ارزیاب چوب و مصنوعات  89
 چوب

 بین المللی -ملی شغل 4 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

 بین المللی -ملی شغل 3 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك چند الیهکارور تهیه تخته  90

 بین المللی -ملی شغل 3 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك کارور تهیه تخته خرده چوب 91

 بین المللی -ملی شغل 3 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك کارور تهیه روکش چوبی 92

فروشنده چوب هاي  93
 استحصالی

 بین المللی -ملی شغل 2 درحال بارگذاري ف ح ك سازمان آ

مدیر کارخانه ساخت  94
 مصنوعات چوبی

 بین المللی -ملی شغل 4 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

سرپرست واحد طراحی  95
 مصنوعات چوبی

 بین المللی -ملی شغل 4 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

سرپرست واحد در و پنجره  96
 سازي چوبی

 بین المللی -ملی شغل 4 درحال بارگذاري ازمان آ ف ح كس

سرپرست واحد خط تولید  97
 تخته فیبر

 بین المللی -ملی شغل 4 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

سرپرست واحد مبل سازي  98
 چوبی

 بین المللی -ملی شغل 4 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

سرپرست واحد تولید تخته  99
 خرده چوب

 بین المللی -ملی شغل 4 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

 بین المللی -ملی شغل 4 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك سرپرست واحد کابینت سازي 100

سرپرست واحد رنگ کاري  101
 چوبی

 بین المللی -ملی شغل 4 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك
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 فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) هاي دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 ج فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور - 1-2نمون برگ  

 9کد گروه:  مبلمانصنایع چوب و نوان گروه شغلی: ع

 

 کد حرفه/ شغل متولی تعریف شغل/ حرفه حرفه/ شغل ردیف
سطح 
 مهارت

شغل  نوع(
 یا حرفه)

سطح تعریف( 
بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

سرپرست واحد کالف سازي  102
 چوبی

 بین المللی -ملی شغل 4 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

مدیر تولید ساخت مصنوعات  103
 چوبی

 بین المللی -ملی شغل 4 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

سرپرست واحد مدلسازي  104
 چوب

 بین المللی -ملی شغل 4 درحال بارگذاري ح ك سازمان آ ف

سرپرست ماشینکاري  105
 مصنوعات چوبی

 بین المللی -ملی شغل 4 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

کارشناس برنامه ریزي درسی  106
 صنایع چوب وکاغذ

 بین المللی -ملی شغل 4 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

کارشناس رسمی دادگستري  107
 ته صنایع چوبرش

 بین المللی -ملی شغل 4 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

اپراتور دستگاه قطع مکانیزه  108
 درخت(هاروستر)

 بین المللی -ملی شغل 4 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

 بین المللی -ملی شغل 4 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك تعمیرکار دستگاه اره موتوري 109

ه بر چوب (کارخانه چوب کنار 110
 بري)

 بین المللی -ملی شغل 2 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

آزمایشگر استحکام اتصاالت  111
 چوبی

 بین المللی -ملی شغل 5 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

 بین المللی -ملی شغل 2 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك عالمت زن بر روي گرده بینه 112

 بین المللی -ملی شغل 2 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك گوساز چوبال 113

مدیر طراحی محصوالت  114
 چوبی و مبلمان

 بین المللی -ملی شغل 5 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

 بین المللی -ملی شغل 2 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك پرداخت کار پارکت چوبی 115
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) ألیف آموزشدفتر برنامه ریزي و ت

 ج فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور - 1-2نمون برگ  

 9کد گروه:  مبلمانصنایع چوب و نوان گروه شغلی: ع

 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه
 کد حرفه/ شغل

سطح 
 مهارت

نوع( شغل 
 یا حرفه)

سطح تعریف( 
بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

 بین المللی -ملی شغل 5 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك مدیر صنایع مبلمان 116

فروشنده ماشین آالت صنایع  117
 چوب

 بین المللی -ملی شغل 2 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

 بین المللی -ملی شغل 2 درحال بارگذاري ح ك سازمان آ ف کارور بازیافت کاغذ 118

سازنده محصوالت پروتوتایپ  119
 مبلمان(نمونه سازي)

 بین المللی -ملی شغل 5 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

ارزیاب محصوالت پروتوتایپ  120
 مبلمان(نمونه سازي)

 بین المللی -ملی شغل 5 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

 بین المللی -ملی شغل 2 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك از چوبیپلکان س 121

نصاب پلکان هاي پیش  122
 ساخته چوبی

 بین المللی -ملی شغل 2 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك

 بین المللی -ملی شغل 4 درحال بارگذاري سازمان آ ف ح ك جیگ و فیکسچر ساز چوبی 123

 ملی شایستگی 1 9-3/2/26/39 ازمان آ ف ح كس پرداخت کار مصنوعات چوبی 124

زیر سازي دیوارهاي  125
آکوستیک و لمبه کوبی انواع 

 دیوار و سقف

 ملی شایستگی 4 1-1/2/1/26/62 سازمان آ ف ح ك

ساخت الوهاي ساده و نصب  126
زهوارهاي تزئینی و یراق 

 کوبی

 ملی شایستگی 2 8-1/4/2/06/12 سازمان آ ف ح ك

 ملی شایستگی 2 7-1/2/1/90/96 سازمان آ ف ح ك ف مبل چوبیطراح کال 127

نصاب اسفنج و فوم و یراق  128
 کوبی

 ملی شایستگی 2 8-1/2/1/89/11 سازمان آ ف ح ك

اصول کنترل کیفیت در  129
 درودگري

 ملی شایستگی 4 14/2149 سازمان آ ف ح ك

 ملی شایستگی 3 05/3119 سازمان آ ف ح ك ایمنی در کارگاه صنایع چوب 130

 ملی شایستگی 3 07/3119 سازمان آ ف ح ك براورد ارزش کارهاي هنري 131
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 شورج فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه اي ک - 1-2نمون برگ  

 9کد گروه:  مبلمانصنایع چوب و نوان گروه شغلی: ع

 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه
 کد حرفه/ شغل

سطح 
 مهارت

نوع( شغل 
 یا حرفه)

سطح تعریف( 
بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

تعویض و تنظیم تیغه هاي ماشین آالت  132
 درودگري

 ملی شایستگی 3 06/3119 سازمان آ ف ح ك

 ملی شایستگی 4 05/2149 سازمان آ ف ح ك ه اندازي کارگاه صنایع چوبرا 133

 ملی شایستگی 4 12/2149 سازمان آ ف ح ك 1رسم مینیاتور (نگارگري) 134

 ملی شایستگی 4 13/2149 سازمان آ ف ح ك 2رسم مینیاتور (نگارگري) 135

 ملی شایستگی 3 11/3119 سازمان آ ف ح ك رنگ شناسی 136

 ملی شایستگی 3 10/3119 سازمان آ ف ح ك کار معرقرنگ  137

 ملی شایستگی 3 09/3119 سازمان آ ف ح ك ساخت صدف مصنوعی و فیبر 138

 ملی شایستگی 3 02/3119 سازمان آ ف ح ك سوخت نگاري بر روي چوب 139

 ملی شایستگی 4 06/2149 سازمان آ ف ح ك )1طراحی ( 140

 ملی شایستگی 4 07/2149 سازمان آ ف ح ك )2طراحی( 141

طراحی دکوراسیون داخلی در صنایع  142
 1چوب

 ملی شایستگی 4 02/2149 سازمان آ ف ح ك

طراحی دکوراسیون داخلی در صنایع  143
 2چوب

 ملی شایستگی 4 03/2149 سازمان آ ف ح ك

 ملی شایستگی 4 08/2149 سازمان آ ف ح ك طراحی سنتی 144

زل طراحی فضاي داخلی منا 145
 )3DHOME(مسکونی

 ملی شایستگی 4 09/2149 سازمان آ ف ح ك

طراحی نقوش جانوري در هنر هاي  146
 1چوبی 

 ملی شایستگی 4 15/2149 سازمان آ ف ح ك

طراحی نقوش جانوري در هنر هاي  147
 2چوبی 

 ملی شایستگی 4 16/2149 سازمان آ ف ح ك

 ملی شایستگی 4 10/2149 سازمان آ ف ح ك طراحی نقوش فرنگی 148
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 ج فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور - 1-2نمون برگ  

 9کد گروه:  مبلمانصنایع چوب و عنوان گروه شغلی: 

 

 فه/ شغلحر ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه
 کد حرفه/ شغل

سطح 

 مهارت

نوع( شغل 

 یا حرفه)

سطح تعریف( 
بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

 ملی شایستگی 4 17/2149 سازمان آ ف ح ك طراحی نقوش هندسی 149

طراحی و ساخت آشپزخانه  150
 1(برداشت تا نصب)مدرن

 ملی شایستگی 4 01/2149 سازمان آ ف ح ك

حی و ساخت آشپزخانه طرا 151
 2(برداشت تا نصب)مدرن

 ملی شایستگی 4 07/2149 سازمان آ ف ح ك

 ملی شایستگی 4 11/2149 سازمان آ ف ح ك نقاشی در صنایع چوب 152

کار با ماشین پانتوگراف در منبت  153
 کاري

 بین المللی شایستگی 3 01/3119 سازمان آ ف ح ك

ایع کاربرد نرم افزار اتوکد در صن 154
 1چوب 

 بین المللی شایستگی 3 04/3119 سازمان آ ف ح ك

کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع  155
 2چوب 

 بین المللی شایستگی 3 03/3119 سازمان آ ف ح ك

 بین المللی شایستگی 3 08/3119 سازمان آ ف ح ك معرق کاري برجسته چوب 156

 بین المللی شایستگی 3 04/3119 سازمان آ ف ح ك معرق کاري ساقه گندم و چوب 157

 بین المللی شغل 4 3311-004/1 سازمان آ ف ح ك رئیس یارد چوب بري  158

 بین المللی شغل 4 3311-006/1 سازمان آ ف ح ك اره موتورچی یارد چوب بري 159

کمک اره موتورچی یارد چوب  160
 بري

 بین المللی شغل 4 3311-007/1 سازمان آ ف ح ك

 بین المللی شغل 4 3311-008/1 سازمان آ ف ح ك ر یارد چوب بريکارگ 161

 بین المللی شغل 4 3311-010/1 سازمان آ ف ح ك مسئول تامین گرده بینه 162

 بین المللی شغل 4 3311-011/1 سازمان آ ف ح ك متصدي نوار حمل گرده بینه 163

 بین المللی شغل 4 3311-012/1 سازمان آ ف ح ك کارگر گرده بینه پاك کن 164

 بین المللی شغل 4 3311-013/1 سازمان آ ف ح ك سکودار چوب بري 165
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 اي کشورج فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه  - 1-2نمون برگ  

 9کد گروه:  مبلمان صنایع چوب وعنوان گروه شغلی: 

 

 کد حرفه/ شغل متولی تعریف شغل/ حرفه حرفه/ شغل ردیف
سطح 
 مهارت

نوع( شغل 
 یا حرفه)

سطح تعریف( 
بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

 بین المللی شغل 4 3311-014/1 سازمان آ ف ح ك مسئول آماده سازي گرده بینه 166

سته بندي چوب آالت کارگر د 167
 پاي گرین چین

 بین المللی شغل 4 3311-016/1 سازمان آ ف ح ك

 بین المللی شغل 4 3311-017/1 سازمان آ ف ح ك کارگر واگن چوب بري 168

 بین المللی شغل 4 3311-019/1 سازمان آ ف ح ك کارگر پشت الکش چوب بري 169

 بین المللی شغل 4 3311-019/1 سازمان آ ف ح ك آمارگیر چوب بري 170

 بین المللی شغل 4 3311-020/1 سازمان آ ف ح ك رئیس قسمت چوب بري 171

 بین المللی شغل 4 3311-021/1 سازمان آ ف ح ك معاون قسمت چوب بري 172

 بین المللی شغل 4 3311-022/1 سازمان آ ف ح ك مسئول داراب و درجه بندي 173

 بین المللی شغل 4 3311-023/1 كسازمان آ ف ح  درجه بند چوب 174

 بین المللی شغل 4 3311-024/1 سازمان آ ف ح ك دارابگیر یارد تخته چوب بري 175

 بین المللی شغل 4 3311-026/1 سازمان آ ف ح ك متصدي ماشین چوب بري 176

 بین المللی شغل 4 3311-027/1 سازمان آ ف ح ك کارگر ماشین چوب بري 177

 بین المللی شغل 4 3311-028/1 سازمان آ ف ح ك نقاله ضایعات چوب متصدي نوار 178

 بین المللی شغل 4 3311-030/1 سازمان آ ف ح ك 1برشکار عمومی چوب درجه 179

 بین المللی شغل 4 3311-031/1 سازمان آ ف ح ك 2برشکار عمومی چوب درجه 180

 بین المللی شغل 4 3311-032/1 سازمان آ ف ح ك سرکارگر برشکاري 181

 بین المللی شغل 4 3311-033/1 سازمان آ ف ح ك کارگر برشکاري 182

 بین المللی شغل 4 3311-034/1 سازمان آ ف ح ك متصدي اره دقیق چوب بري 183
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 شاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشورج فهرست م - 1-2نمون برگ  

 9کد گروه:  مبلمانصنایع چوب و عنوان گروه شغلی: 

 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه
 کد حرفه/ شغل

سطح 
 مهارت

نوع( شغل 
 یا حرفه)

سطح تعریف( 
بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

 بین المللی شغل 4 3311-035/1 سازمان آ ف ح ك یق چوب بريماشینکار اره دق 184

کمک ماشینکار اره دقیق چوب  185
 بري

 بین المللی شغل 4 3311-036/1 سازمان آ ف ح ك

 بین المللی شغل 4 3311-037/1 سازمان آ ف ح ك متصدي اره فلکه 186

 لمللیبین ا شغل 4 3311-038/1 سازمان آ ف ح ك ماشین کار اره فلکه 187

 بین المللی شغل 4 3311-039/1 سازمان آ ف ح ك کمک ماشین کار اره فلکه 188

 بین المللی شغل 4 3311-040/1 سازمان آ ف ح ك ماشین کار اره گابیانی 189

 بین المللی شغل 4 3311-042/1 سازمان آ ف ح ك سرپرست قسمت اره نواري بزرگ 190

 بین المللی شغل 4 3311-043/1 ك سازمان آ ف ح برشکار اره نواري 191

 بین المللی شغل 4 3311-044/1 سازمان آ ف ح ك کمک برشکار اره نواري 192

 بین المللی شغل 4 3311-045/1 سازمان آ ف ح ك متصدي کارگاه اره نواري بزرگ 193

 بین المللی شغل 4 3311-046/1 سازمان آ ف ح ك برشکار اره نواري بزرگ 194

 بین المللی شغل 4 3311-047/1 سازمان آ ف ح ك رشکار اره نواري بزرگکمک ب 195

 بین المللی شغل 4 3311-048/1 سازمان آ ف ح ك برشکار اره نواري متوسط 196

 بین المللی شغل 4 3311-049/1 سازمان آ ف ح ك برشکار اره نواري کوچک 197

 بین المللی شغل 4 3311-050/1 سازمان آ ف ح ك کمک برشکار اره نواري کوچک 198

 بین المللی شغل 4 3311-053/1 سازمان آ ف ح ك برشکار اره هاي گرد 199

 بین المللی شغل 4 3311-055/1 سازمان آ ف ح ك برشکار اره هاي رام چوب بري 200

کمک برشکار اره هاي رام چوب  201
 بري

 بین المللی شغل 4 3311-056/1 سازمان آ ف ح ك
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 حرفه/ شغل ردیف
/ متولی تعریف شغل

 حرفه
 کد حرفه/ شغل

سطح 
 مهارت

نوع( شغل 
 یا حرفه)

سطح تعریف( 

بخشی/ملی/ بین 
 المللی)

 بین المللی شغل 4 3311-057/1 سازمان آ ف ح ك تعمیر کار اره در چوب بري 202

 بین المللی شغل 4 3311-058/1 سازمان آ ف ح ك مسئول دستگاه تیز کنی 203

 بین المللی شغل 4 3311-059/1 ن آ ف ح كسازما تیزکن عمومی در چوب بري 204

 بین المللی شغل 4 3311-060/1 سازمان آ ف ح ك اره تیز کن اره گرد 205

 بین المللی شغل 4 3311-061/1 سازمان آ ف ح ك کمک اره تیز کن اره گرد 206

 بین المللی شغل 4 3311-062/1 سازمان آ ف ح ك تیز کن اره نواري بزرگ 207

 بین المللی شغل 4 3311-063/1 سازمان آ ف ح ك کارخانه تخته الیه و روکشرئیس  208

 بین المللی شغل 4 3311-064/1 سازمان آ ف ح ك معاون کارخانه تخته الیه و روکش 209

 بین المللی شغل 4 3311-100/1 سازمان آ ف ح ك متصدي دورکن تخته الیه و روکش 210

 بین المللی شغل 4 3311-098/1 سازمان آ ف ح ك اپراتور ورق زنی الیه روکش  211

 بین المللی شغل 4 3311-101/1 سازمان آ ف ح ك متصدي دوخت الیه روکش 212

 بین المللی شغل 4 3311-102/1 سازمان آ ف ح ك مسئول چسب و پرس الیه   213

 بین المللی شغل 4 3311-103/1 سازمان آ ف ح ك متصدي چسب سازي الیه 214

 بین المللی شغل 4 3311-104/1 سازمان آ ف ح ك کارگر دستگاه چسب زنی تخته الیه 215

 بین المللی شغل 4 3311-117/1 سازمان آ ف ح ك کالف کن درب 216

 بین المللی شغل 4 3311-127/1 سازمان آ ف ح ك زهوار کوب 217

 بین المللی شغل 4 3311-121/1 سازمان آ ف ح ك کارگر هانیکام زن 218

 بین المللی شغل 4 3311-136/1 سازمان آ ف ح ك کارگر الیه انداز در تخته الیه 219

 

 

 

 

 

 

 

 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) تر برنامه ریزي و تألیف آموزشدف

 ج فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور - 1-2نمون برگ  

 9کد گروه:  مبلمان صنایع چوب و عنوان گروه شغلی: 
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 اي کشور ج فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه - 1-2نمون برگ  

 9کد گروه:  مبلمانصنایع چوب و عنوان گروه شغلی: 

 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه
 کد حرفه/ شغل

سطح 
 مهارت

نوع( شغل 
 یا حرفه)

سطح تعریف( 
بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

 بین المللی شغل 4 3311-137/1 سازمان آ ف ح ك سرپرست گندگی 220

 بین المللی شغل 4 3311-132/1 ف ح ك سازمان آ کارگر گندگی 221

 بین المللی شغل 4 3311-138/1 سازمان آ ف ح ك کارگر منگنه زن 222

 بین المللی شغل 4 3311-147/1 سازمان آ ف ح ك متصدي ماشین رنگ پاش 223

 بین المللی شغل 4 3311-147/1 سازمان آ ف ح ك کمک متصدي ماشین رنگ پاش 224

 بین المللی شغل 4 3311-152/1 سازمان آ ف ح ك وشال نئوپانمسئول تولید پ 225

 بین المللی شغل 4 3311-153/1 سازمان آ ف ح ك مسئول دستگاه پوشال ریز 226

 بین المللی شغل 4 3311-149/1 سازمان آ ف ح ك رئیس کارخانه نئوپان 227

 المللیبین  شغل 4 3311-150/1 سازمان آ ف ح ك معاون کارخانه نئوپان 228

 بین المللی شغل 4 3311-157/1 سازمان آ ف ح ك کارگر خردکن در نئوپان سازي 229

کارگر دستگاه خردکن هیدرولیکی و آسیاب  230
 نئوپان سازي

 بین المللی شغل 4 3311-159/1 سازمان آ ف ح ك

کارگر دستگاه خردکن چکشی و آسیاب  231
 نئوپان سازي

 بین المللی شغل 4 3311-160/1 سازمان آ ف ح ك

متصدي دستگاه خشک کن  232
 نئوپان

 بین المللی شغل 4 3311-161/1 سازمان آ ف ح ك

 بین المللی شغل 4 3311-171/1 سازمان آ ف ح ك کارگر دستگاه نئوپان بر 233

 بین المللی شغل 4 3311-172/1 سازمان آ ف ح ك کمک ماشین کار نئوپان بر 234

 بین المللی شغل 4 3311-173/1 سازمان آ ف ح ك المینهمتصدي تولید روکش م 235

 بین المللی شغل 4 3311-174/1 سازمان آ ف ح ك متصدي دستگاه مالمینه 236

 بین المللی شغل 4 3311-175/1 سازمان آ ف ح ك کمک متصدي دستگاه مالمینه 237
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 انش( نیازسنجی شغلی)هاي فنی و حرفه اي و کارد دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 ج فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور - 1-2نمون برگ  

 9کد گروه:  مبلمانصنایع چوب و عنوان گروه شغلی: 

 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه
 کد حرفه/ شغل

سطح 

 مهارت

نوع( شغل 

 یا حرفه)

یف( سطح تعر
بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

متصدي دستگاه روکش زنی  238
 نئوپان

 بین المللی شغل 4 3311-176/1 سازمان آ ف ح ك

کمک متصدي دستگاه روکش  239
 زنی نئوپان

 بین المللی شغل 4 3311-177/1 سازمان آ ف ح ك

 بین المللی شغل 4 3311-178/1 سازمان آ ف ح ك اپراتور روکش زنی 240

 بین المللی شغل 4 3311-186/1 سازمان آ ف ح ك باده کار نئوپانسن 241

 بین المللی شغل 4 3311-187/1 سازمان آ ف ح ك کمک سنباده کار نئوپان 242

 بین المللی شغل 4 3311-193/1 سازمان آ ف ح ك )HPLمدیر تولید فورمیکا ( 243

 بین المللی شغل 4 3311-194/1 سازمان آ ف ح ك )HPLسرپرست تولید فورمیکا ( 244

 بین المللی شغل 4 3311-195/1 سازمان آ ف ح ك )HPLسرکارگر پرس فورمیکا ( 245

 بین المللی شغل 4 3311-196/1 سازمان آ ف ح ك )HPLپرسکار فورمیکا ( 246

 بین المللی شغل 4 3311-197/1 سازمان آ ف ح ك )HPLکارگر دستگاه اره فورمیکا ( 247

تگاه سنباده فورمیکا کارگر دس 248
)HPL( 

 بین المللی شغل 4 3311-198/1 سازمان آ ف ح ك

 بین المللی شغل 4 3311-006/2 سازمان آ ف ح ك کارشناس صنایع چوب 249

متصدي کنترل کیفیت چوب  250
 خشک کنی

 بین المللی شغل 4 3311-016/2 سازمان آ ف ح ك

متصدي کنترل کیفیت تخته چند  251
 الیه و روکش

 بین المللی شغل 4 3311-017/2 سازمان آ ف ح ك

متصدي کنترل کیفیت درب  252
 سازي

 بین المللی شغل 3 3311-018/2 سازمان آ ف ح ك

 بین المللی شغل 4 3311-019/2 سازمان آ ف ح ك متصدي کنترل کیفیت نئوپان 253

مونتاژ کار ماشین آالت صنایع  254
 چوب

 بین المللی شغل 4 3311-034/2 سازمان آ ف ح ك

 بین المللی شغل 3 در حال بارگذاري سازمان آ ف ح ك بشکه ساز چوبی 255
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

ه اي ج فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی ـ سازمان آموزش فنی و حرف - 1-2نمون برگ  
 کشور

 9کد گروه:  مبلمانصنایع چوب و عنوان گروه شغلی: 

 

 حرفه/ شغل ردیف
متولی تعریف شغل/ 

 حرفه
 کد حرفه/ شغل

سطح 

 مهارت

نوع( شغل 

 یا حرفه)

سطح تعریف( 

بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

 بین المللی شغل 3 در حال بارگذاري سازمان آ ف ح ك پالت ساز چوبی 256

 بین المللی شغل 2 در حال بارگذاري سازمان آ ف ح ك قایق ساز چوبی 257

 بین المللی شغل 2 در حال بارگذاري سازمان آ ف ح ك سرپرست لنج سازي چوبی 258

 بین المللی شغل 2 در حال بارگذاري سازمان آ ف ح ك کارگر لنج سازي چوبی 259

اروسی سازي چوبی(صنایع دستی  260

 چوب)

 بین المللی شغل 2 ارگذاريدر حال ب سازمان آ ف ح ك

 بین المللی شغل 2 در حال بارگذاري سازمان آ ف ح ك منبت کار طرح فرنگ 261
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 کشور استرالیا -فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی -د -1-2نمون برگ 
 

 

متولی تعریف  حرفه/ شغل ردیف
 شغل/ حرفه

کد حرفه/ 
 شغل

سطح 
 مهارت

نوع( شغل یا 
 حرفه)

سطح تعریف( بخشی/ملی/ 
 بین المللی)

 بخشی شغل 1 9334 استرالیا پولیش کار کف چوبی 1
 بخشی شغل 2 8182 استرالیا ماشینکار چوب 2
 بخشی شغل 2 8153 استرالیا رویه کوب و پیراهن دوز مبل 3
 بخشی شغل 2 8182 استرالیا قابساز چوبی 4
 بخشی شغل 1 9334 استرالیا پولیش کار(رنگ کار) مبل 5
 بخشی شغل 2 8182 استرالیا شیشه کار در کابینت و مبلمان 6

 بخشی شغل 2 8219 استرالیا کابینت ساز چوبی 7
-11 استرالیا درودگر و نجار 8

4411 
 بخشی شغل 2

سرپرست و پیمانکار حرفه اي نجاري،  9
 درودگري و کابینت سازي

-01 استرالیا
4411 

 بخشی شغل 2

-13 استرالیا درودگر 10
4411 

 بخشی شغل 2

کارآموز درودگري و نجاري ( دروپنجره ساز  11
 چوبی)

-15 استرالیا
4411 

 بخشی شغل 2

-81 استرالیا کارآموز درودگري 12
4411 

 بخشی شغل 2

-85 استرالیا کارآموز نجاري( در و پنجره ساز چوبی) 13
4411 

 بخشی شغل 2

-15 استرالیا نجار و درودگر مونتاژکاري 14
4411 

 بخشی شغل 2

-15 استرالیا کار در و پنجره سازي چوبی ماشین 15
4411 

 بخشی شغل 2

-15 استرالیا ز چوبیمدلساز در و پنجره سا 16
4411 

 بخشی شغل 2

تنظیم کننده ماشین آالت در و پنجره سازي  17
 چوبی

-15 استرالیا
4411 

 بخشی شغل 2

  

 9کد گروه:  تولیدات مبلمان –  مبلمان صنایع چوب و وان گروه شغلی: عن
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 کشور آمریکا –فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی  -د  -1-2نمون برگ
  

 CARPENTRY AND FURNITUREصنایع چوب و مبلمانعنوان گروه شغلی:  
MAKING 

 9کد گروه: 
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متولی تعریف  حرفه/ شغل ردیف

 شغل/ حرفه

کد حرفه/ 

 شغل

نوع( شغل یا  سطح مهارت

 حرفه)

سطح تعریف( بخشی/ملی/ 

 بین المللی)

 بخشی هحرف 3 321000 آمریکا تولید فراورده هاي چوبی 1

 بخشی حرفه 3 321100 آمریکا چوب بري و حفاظت چوب 2

تولید روکش، تخته چندالیه و صفحات  3

 مهندسی چوب

 بخشی حرفه 3 321200 آمریکا

 بخشی حرفه 3 321900 آمریکا سایر تولیدات و فراورده هاي چوبی 4

 بخشی حرفه 3 322000 آمریکا تولید فراورده هاي کاغذي 5

 بخشی حرفه 3 337110 آمریکا نت آشپزخانه و صفحات کانترتولید کابی 6

 بخشی حرفه 3 337000 آمریکا تولید مبلمان و محصوالت وابسته 7

 بخشی حرفه 3 337200 آمریکا تولید مبلمان اداري 8

 بخشی حرفه 3 337900 آمریکا تولید سایر محصوالت مرتبط با مبلمان 9

 بخشی حرفه 2 423200 اآمریک تولید مبلمان راحتی منزل 10

 بخشی حرفه 2 442100 آمریکا ها تولید مبلمان فروشگاه 11

 بخشی حرفه ۲ 442000 آمریکا تولید مبلمان خانگی و فروشگاهی 12
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 کشور انگلستان -ده از اسناد باالدستیفهرست مشاغل و حرف استخراج ش -د –1-2نمون برگ

  

متولی تعریف  حرفه/ شغل ردیف

 شغل/ حرفه

سطح  کد حرفه/ شغل

 مهارت

نوع( شغل یا 

 حرفه)

سطح تعریف ( 

 بخشی/ملی/بین المللی)

 بخشی شغل M UUUU/4938/503 انگلستان تولید نیمکت چوبی 1
 بخشی شغل K UUUU /4937/503 انگلستان Joineryنجاري  2
 بخشی شغل F UUUU /2434/503 انگلستان Joineryنجاري  3
 بخشی شغل H UUUU /2703/503 انگلستان Joineryنجاري  4
 بخشی شغل F UUUU /2644/503 انگلستان Joineryنجاري  5
 بخشی شغل D UUUU /2649/503 تانانگلس Joineryنجاري  6
 بخشی شغل J UUUU /2449/503 انگلستان Joineryنجاري  7
 بخشی شایستگی از حرفه UUUU1 2 انگلستان ایمنی کار در یک محیط مهندسی 8
 بخشی شایستگی از حرفه UUUU2 2 انگلستان کار مؤثر یا تأثیرگذار در مهندسی 9
 بخشی شایستگی از حرفه UUUU7 2 انگلستان اپراتورياستفاده از دستگاه تراش براي  10
 بخشی شایستگی از حرفه UUUU8 2 انگلستان استفاده از ماشینهاي خردکن 11
 بخشی شایستگی از حرفه UUUU25 2 انگلستان ساخت قطعات از مواد چوبی 12
 بخشی شایستگی از حرفه UUUU26 2 انگلستان مونتاژ اجزاي کارهاي مهندسی چوب 13
 بخشی شایستگی از حرفه UUUU33 2 انگلستان کاربرد مواد براي پوششهاي رنگ 14
 بخشی شایستگی از حرفه UUUU34 2 انگلستان کاربرد تیمارهاي سطحی 15
 بخشی شایستگی از حرفه UUUU35 2 انگلستان کاربرد تیمار حرارتی براي مواد مهندسی 16
 بخشی شایستگی از حرفه UUUU11 2 انگلستان چوب CNCآماده سازي و استفاده از دستگاه تراش  17
آماده سازي و تثبیت برنامه هاي ماشین ابزار  18

UUU چوب 
 بخشی شایستگی از حرفه UUUU14 2 انگلستان

 بخشی شایستگی از حرفه UUUU15 2 انگلستان چوب UUUآماده سازي و استفاده از ماشینهاي تراش  19
 UUUماشینهاي خردکن  آماده سازي و استفاده از 20

 چوب
 بخشی شایستگی از حرفه UUUU16 2 انگلستان

 بخشی شایستگی از حرفه UUUU17 2 انگلستان چوب UUUآماده سازي و استفاده از ماشینهاي سنتر  21

 بخشی شایستگی از حرفه UUUU41 2 انگلستان استفاده از چوب براي مدلسازي 22
 بخشی شایستگی از حرفه UUUU42 2 انگلستان دسیمونتاژ مدلها و اجزاي چوبی مهن 23
تولید اجزاي ابزار خورده براي استفاده در فنون  24

 پیش المینه کردن
 بخشی شایستگی از حرفه UUUU44 2 انگلستان

 بخشی شایستگی از حرفه UUUU46 2 انگلستان تولید کامپوزیت هاي مونتاژ شده 25
 

 

 9کد گروه: NVQ 2و  1درودگري سطح  - مبلمان صنایع چوب و عنوان گروه شغلی: 
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 اي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی)ه دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 کشور انگلستان -فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی -د –1-2نمون برگ

 9کد گروه: NVQ 2و  1درودگري سطح  - مبلمانصنایع چوب و عنوان گروه شغلی: 
  

متولی تعریف  حرفه/ شغل ردیف

 شغل/ حرفه

سطح  کد حرفه/ شغل

 مهارت

نوع( شغل یا 

 حرفه)

سطح تعریف ( 

 بخشی/ملی/بین المللی)

تولید قطعات با استفاده از فنون پرتوتایپ  1
 ( نمونه سازي)

 UUUU47 2 انگلستان
شایستگی 

 از حرفه
 بخشی

رنگ گاري سطوح با استفاده از مواد  2
 پوششی

 UUUU52 2 انگلستان
شایستگی 

 از حرفه
 بخشی

یله تیمارهاي رنگ کاري سطوح به وس 3
 کاربردي

 UUUU53 2 انگلستان
شایستگی 

 از حرفه
 بخشی

 انجام تیمار حرارتی مواد مهندسی 4
 UUUU54 2 انگلستان

شایستگی 
 از حرفه

 بخشی

تولید مدلهاي نقشه کشی شده براي  5
 CADاستفاده از یک سیستم 

 UUUU61 2 انگلستان
شایستگی 

 از حرفه
 بخشی

کانیک براي تولید نقشه هاي مهندسی م 6
 CADاستفاده از یک سیستم 

 UUUU4 2 انگلستان
شایستگی 

 از حرفه
 بخشی

هاي نرم افزاري براي  استفاده از پکیج 7
 کمک در فعالیتهاي مهندسی

 UUUU63 2 انگلستان
شایستگی 

 از حرفه
 بخشی

 کاربردهاي مهندسی عمومی نگهداري 8
 UUUU68 2 انگلستان

شایستگی 
 از حرفه

 بخشی
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) برنامه ریزي و تألیف آموزشدفتر 

 کشور مالزي –فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی  -د – 1-2نمون برگ 
  

 

تعریف  متولی حرفه/ شغل ردیف
 شغل/ حرفه

کد حرفه/ 
 شغل

سطح 
 مهارت

نوع( شغل یا 
 حرفه)

سطح تعریف( 
 بخشی/ملی/ بین المللی)

 بخشی شغل 2 62113 مالزي کنترل کننده گرده بینه  1
 بخشی شغل 1 9215 مالزي کارگران جنگل 2
 بخشی شغل 2 8171 مالزي اپراتورهاي خمیر و کاغذسازي 3
 بخشی شغل 2 8172 مالزي رخانه اي چوباپراتورهاي فرایندهاي کا 4
 بخشی شغل 2 8173 مالزي اپراتورهاي ماشین هاي تولید چوب 5
 بخشی شغل 2 7115 مالزي درودگران ساختمان و نجاران 6
 7311 مالزي سازندگان و تعمیرکاران وسایل موسیقی چوب 7

7312 
 بخشی شغل 2

 بخشی شغل 2 7317 مالزي کارگران تولید صنایع دستی چوبی 8
 بخشی شغل 2 7521 مالزي حفاظت کنندگان چوب 9
 بخشی شغل 2 7522 مالزي کابینت سازان و کارگران وابسته 10
 بخشی شغل 2 7523 مالزي اپراتورها و تنظیم کنندگان ابزار و ماشین آالت چوب 11
 بخشی شغل 2 7534 مالزي رویه کوبان مبل و کارگران وابسته 12
 بخشی شغل 2 71151 زيمال درودگر 13
 بخشی شغل 2 71152 مالزي درودگر ساختمان 14
 بخشی شغل 2 71153 مالزي درو پنجره ساز(نجار) ساختمان 15
 بخشی شغل 2 71154 مالزي نجار کشتی 16
 بخشی شغل 2 71155 مالزي سازنده قایق چوبی 17
 بخشی شغل 2 71157 مالزي نجار ( درودگر) صحنه و استودیو 18
 بخشی شغل 2 71158 مالزي نجار میز ( میزساز) 19
 بخشی شغل 2 71216 مالزي لمبه کوب سقف 20
 بخشی شغل 2 72233 مالزي ابزار تیزکن ماشین آالت 21
 بخشی شغل 2 72234 مالزي تعمیرکار اره 22
 بخشی شغل 2 73124 مالزي سازنده وسایل موسیقی چوبی 23
 بخشی شغل 2 73173 زيمال کارگر صنایع دستی چوبی 24
 بخشی شغل 2 73178 مالزي سازنده مبلمان با الیاف طبیعی( رتن) 25
 بخشی شغل 2 73232 مالزي برشکار کاغذ 26
 بخشی شغل 2 75211 مالزي تیمارگر چوب 27
 بخشی شغل 2 75212 مالزي چوب خشک کن 28
 بخشی شغل 2 75213 مالزي درجه بند چوب 29

 

 9کد گروه:  مبلمانکارگران جنگل و چوب و  مبلمان صنایع چوب و عنوان گروه شغلی: 
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) و تألیف آموزش دفتر برنامه ریزي

 کشور مالزي –فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی  -د – 1-2نمون برگ 
 9کد گروه:  مبلمانکارگران جنگل و چوب و  -  مبلمانصنایع چوب و عنوان گروه شغلی: 

  

متولی تعریف  حرفه/ شغل ردیف

 / حرفهشغل

کد حرفه/ 

 شغل

سطح 

 مهارت

نوع( شغل یا 

 حرفه)

سطح تعریف( بخشی/ملی/ 

 بین المللی)

 بخشی شغل 2 75214 مالزي درجه بند روکش چوبی 30

 بخشی شغل 2 75221 مالزي کابینت ساز چوبی 31

 بخشی شغل 2 75223 مالزي سازنده مبلمان چوبی 32

 بخشی شغل 2 75226 مالزي مدل ساز چوبی 33

 بخشی شغل 2 75227 مالزي روکش کار چوب 34

 بخشی شغل 2 75228 مالزي قابساز چوبی 35

 بخشی شغل 2 75231 مالزي ماشین کار چوب 36

 بخشی شغل 2 75232 مالزي اپراتور ماشین چوب 37

 بخشی شغل 2 75233 مالزي تنظیم کننده ماشین چوب 38

 بخشی شغل 2 75341 مالزي رویه کوب مبل 39
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی ( بازرگانی چوب)ه  -1-2نمون برگ
  

 

رفه/ کد ح متولی تعریف شغل/ حرفه حرفه/ شغل ردیف
 شغل

سطح 
 مهارت

نوع( شغل یا 
 حرفه)

سطح تعریف( بخشی/ملی/ 
 بین المللی)

 ملی شغل 2  شرکت تعاونی چوبفروشان جورچین انبار 1
 ملی شغل 3  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس خرید یراق آالت چوب 2
 ملی شغل 3  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس فروش یراق آالت چوب 3
خرید ماشین آالت کارشناس  4

 مبلمان
 ملی شغل 3  شرکت تعاونی چوبفروشان

 ملی شغل 3  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس خرید چوب 5
 ملی شغل 3  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس فروش چوب 6
 ملی شغل 3  شرکت تعاونی چوبفروشان هاي چوبی کارشناس خرید فراورده 7
 ملی شغل 3  شرکت تعاونی چوبفروشان چوبیهاي  کارشناس فروش فراورده 8
 ملی شغل 3  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس فروش مبلمان 9
 ملی شغل 3  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس خرید مبلمان 10
 ملی شغل 3  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس فروش کاغذ 11
 ملی شغل 3  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس خرید کاغذ 12
 ملی شغل 3  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس خرید چوب هیزمی 13
 ملی شغل 3  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس فروش چوب هیزمی 14
 ملی شغل 3  شرکت تعاونی چوبفروشان انباردار چوب 15
 ملی شغل 3  شرکت تعاونی چوبفروشان حسابدار انبار چوب 16
ت کارشناس فروش ماشین آال 17

 مبلمان
 ملی شغل 4  شرکت تعاونی چوبفروشان

کارشناس فروش ماشین آالت  18
 هاي چوبی فراورده

 ملی شغل 4  شرکت تعاونی چوبفروشان

 ملی شغل 4  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس واردات یراق آالت چوب 19
 ملی شغل 4  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس واردات چوب 20
 ملی شغل 4  شرکت تعاونی چوبفروشان هاي چوبی ردات فراوردهکارشناس وا 21
 ملی شغل 4  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس بازاریابی میلمان 22
 ملی شغل 4  شرکت تعاونی چوبفروشان ترخیص کار گمرك چوب 23
هاي  ترخیص کار گمرك فراورده 24

 چوبی
 ملی شغل 4  شرکت تعاونی چوبفروشان

 ملی شغل 4  شرکت تعاونی چوبفروشان گمرك کاغذترخیص کار  25
 

 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 9 کد گروه: مبلمان صنایع چوب و عنوان گروه شغلی: 
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 فهرست مشاغل و حرف استخراج شده از اسناد باالدستی ( بازرگانی چوب)ه  -1-2نمون برگ

 9 کد گروه: مبلمانصنایع چوب و عنوان گروه شغلی: 
  

کد  متولی تعریف شغل/ حرفه حرفه/ شغل ردیف

حرفه/ 
 شغل

سطح 

 مهارت

نوع( شغل یا 

 حرفه)

سطح تعریف( بخشی/ملی/ 

 بین المللی)

 ملی شغل 4  شرکت تعاونی چوبفروشان ترخیص کار گمرك یراق آالت چوب 26
کارشناس ارزیاب گمرك کاغذ و  27

 خمیر کاغذ
 ملی شغل 5  شرکت تعاونی چوبفروشان

ارشناس ارزیاب گمرك ماشین آالت ک 28
 مبلمان

 ملی شغل 5  شرکت تعاونی چوبفروشان

کارشناس ارزیاب گمرك ماشین  29
 هاي چوبی آالت فراورده

 ملی شغل 5  شرکت تعاونی چوبفروشان

 ملی شغل 5  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس فروش ماشین آالت کاغذ 30
کارشناس ارزیاب گمرك ماشین  31

 کاغذآالت 
 ملی شغل 5  شرکت تعاونی چوبفروشان

 ملی شغل 5  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس صادرات یراق آالت چوب 32
 ملی شغل 5  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس صادرات چوب 33
هاي  کارشناس صادرات فراورده 34

 چوبی
 ملی شغل 5  شرکت تعاونی چوبفروشان

 ملی شغل 5  رکت تعاونی چوبفروشانش کارشناس واردات مبلمان 35
 ملی شغل 5  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس صادرات مبلمان 36
 ملی شغل 5  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس ارزیاب گمرك چوب 37
کارشناس ارزیاب گمرك فراورده  38

 هاي چوبی
 ملی شغل 5  شرکت تعاونی چوبفروشان

الت کارشناس ارزیاب گمرك یراق آ 39
 چوب

 ملی شغل 5  شرکت تعاونی چوبفروشان

کارشناس خرید ماشین آالت  40
 هاي چوبی فراورده

 ملی شغل 6  شرکت تعاونی چوبفروشان

 ملی شغل 6  شرکت تعاونی چوبفروشان کارشناس خرید ماشین آالت کاغذ 41
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 ی شغلی)هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنج دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 ONET -فهرست مشاغل و حرف استفاده شده استخراج شده از اسناد باالدستی 1-2نمون برگ 
 

 
 

متولی تعریف  حرفه/ شغل ردیف
 شغل/ حرفه

سطح  کد حرفه/ شغل
 مهارت

نوع( شغل یا 
 حرفه)

سطح 
تعریف(بخشی/ملی/ بین 

 المللی)

 بین المللی شغل ONET 00/7032-51 2 الگوساز چوبی 1
 بین المللی شغل ONET 00/7021-51 2 پرداخت کار مبلمان 2
اپراتور و مراقب ماشین آالت  -تنظیم کننده 3

 اره کار ي چوب
ONET 7041-51 2 بین المللی شغل 

اپراتور و مراقب ماشینهاي  -تنظیم کننده 4
 نجاري بجز اره

ONET 70400-51 2 بین المللی شغل 

 بین المللی شغل ONET 00/7031-51 2 مدل ساز چوب 5
 بین المللی شغل ONET 00/2031-47 2 نجار 6
 بین المللی شغل ONET 01/2031-47 2 نجار ساختمان 7
 بین المللی شغل ONET 02/2031-47 2 نجار صنعتی 8
 لیبین المل شغل ONET 4022-45 3 متصدي تجهیزات قطع درخت 9
 بین المللی شغل ONET 00/4021-45 2 هیزم شکن 10
 بین المللی شغل ONET 00/3026-17 4+3 تکنسین مهندسی صنایع 11
 بین المللی شغل ONET 03/172111 4+3 مهندس ایمنی محصول 12
 بین المللی شغل ONET 00/3031-11 4+3 مدیر مالی 13
 لمللیبین ا شغل ONET 00/2022-11 4+3 مدیر فروش 14
 بین المللی شغل ONET 00/9021-11 4+3 مدیر ساخت و ساز 15
 بین المللی شغل ONET 00/3061-11 4+3 مدیر خرید 16
 بین المللی شغل ONET 00/3051-11 4+3 مدیر تولید صنعتی 17
 بین المللی شغل ONET 118 ۲ نجار و چوبکار سایر موارد 18

  

 9کد گروه:  مبلمان صنایع چوب وعنوان گروه شغلی: 
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 اي و کاردانش (نیازسنجی شغلی) هاي فنی و حرفه دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش
 اي در سطح ملی کشور تغییرات شغلی و حرفه 1-3نمون برگ 

 9کد گروه:  مبلمانعنوان گروه شغلی: صنایع چوب و 
 

 ه)نوع( شغل یا حرف سطح مهارت کد حرفه/ شغل عنوان حرفه/شغل نوع تغییر دالیل تغییرات شغلی و حرفه اي در گروه ردیف

 به دلیل تغییرات فناوري و علمی در کشور 1
  4  فرزکاري پروتز چوبی حذف

  4  کپی تراش پروتز چوبی حذف

  4  ماشینکار چوب در پروتزسازي حذف

 به دلیل تغییرات در مدیریت منابع انسانی 2
  5  مدیر سازمان صنایع چوب اضافه

     

     

 اضافه جدید در کشورهاي  به دلیل ظهور فناوري 3
  2  چوب CNCاپراتورهاي 

  3  نمونه سازي( پروتوتایپ)

  CNC  2منبت کاري مبل استیل منبت شده با 

به دلیل تغییرات در نظام اقتصادي و اجتماعی  4
 کشور

 اضافه
  4و3  بازرگانی چوب

    کارشناس واردات فراورده هاي چوبی

    کارشناس فروش مبلمان

به دلیل تغییرات در سطوح  مهارتی  5
 اي کشور هاي حرفه صالحیت

 اضافه
  3  کاردانی فنی مبلمان صفحه اي

  3  کاردانی مبلمان چوبی

  4  کارشناس دادگستري در صنایع چوب

 به دلیل تغییرات در ضرورت و اهمیت 6

     

     

     

 به دلیل بجز موارد ذکر شده 7
 ار با چوبسختی ک

 اضافه
  2  سازنده مبلمان با الیاف طبیعی(بامبو)

رواج استفاده از الیاف طبیعی و 
 مصنوعی در صنعت مبلمان
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 اي و کاردانش (نیازسنجی شغلی) هاي فنی و حرفه دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش
 اي در سطح ملی کشور تغییرات شغلی و حرفه 1-3نمون برگ 

 کد گروه:  مبلمانان گروه شغلی: سازمان صنایع چوب و عنو
 

 نوع( شغل یا حرفه) سطح مهارت کد حرفه/ شغل عنوان حرفه/شغل نوع تغییر دالیل تغییرات شغلی و حرفه اي در گروه ردیف

 به دلیل تغییرات فناوري و علمی در کشور 1
    متصدیان ماشین آالت و ادوات موتوري کشاورزي حذف
    کارشناس بهره برداري از جنگل حذف
    کارکنان جنگلداري و قطع اشجار حذف

 به دلیل تغییرات در مدیریت منابع انسانی 2
    ارزیابالواردرجنگل حذف
    اره کار الوار و تیر در جنگل حذف
    الواربر در جنگل حذف

 هاي جدید در کشور به دلیل ظهور فناوري 3
    ار الوار جنگلبرشک حذف
    برشکار تراورس در جنگل حذف
    برشکار دیرك و تیر چوبی در جنگل حذف

 به دلیل تغییرات در نظام اقتصادي و اجتماعی کشور 4
    ) هیزم شکن( تبرزن حذف
    جنگلبان حذف
    جنگلدار حذف

 شوراي ک هاي حرفه به دلیل تغییرات در سطوح  مهارتی صالحیت 5
    جهت یاب جنگل حذف

    چوب بر در جنگل حذف

    سازنده کلک براي حمل الوار در جنگل حذف

 به دلیل تغییرات در ضرورت و اهمیت 6
    سرشاخه زن و آراینده درختان جنگل حذف

    شاخه زن الواربري حذف

    طبقه بند الوار در جنگل حذف

 به دلیل بجز موارد ذکر شده 7
 سختی کار با چوب

    کارگر ماهر جنگلداري حذف

    کلک ران الوار حذف

    کنده بر حذف
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 اي و کاردانش (نیازسنجی شغلی) هاي فنی و حرفه دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 اي در سطح ملی کشور تغییرات شغلی و حرفه 1-3نمون برگ 

 کد گروه:  عنوان گروه شغلی: 
 

 سطح مهارت کد حرفه/ شغل عنوان حرفه/شغل نوع تغییر دالیل تغییرات شغلی و حرفه اي در گروه ردیف
نوع( شغل یا 

 حرفه)

 به دلیل تغییرات فناوري و علمی در کشور 1
    مأمور مراقبت از جنگل حذف

    هدایت کننده الوار در رودخانه حذف

    هیزم شکن حذف

 یت منابع انسانیبه دلیل تغییرات در مدیر 2
    تولیدکنندگان ذغال و تقطیرکنندگان چوب در جنگل حذف

    ذغال ساز چوب حذف

    ذغال ساز در جنگل حذف

 هاي جدید در کشور به دلیل ظهور فناوري 3

     

     

     

 به دلیل تغییرات در نظام اقتصادي و اجتماعی کشور 4

     

     

     

 اي کشور هاي حرفه دلیل تغییرات در سطوح  مهارتی صالحیتبه  5

     

     

     

 به دلیل تغییرات در ضرورت و اهمیت 6

     

     

     

 به دلیل بجز موارد ذکر شده 7
 سختی کار با چوب
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 نجی شغلی)هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازس دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش

 فهرست نهایی مشاغل و حرف مورد نیاز در سطح ملی 1-4نمون برگ 

 سطح مهارت: کارگر ماهر/ تکنسین/ متخصص

 9  کد گروه: ناملبمعنوان گروه شغلی: صنایع چوب و 

کد حرفه/ شغل  حرفه/ شغل ردیف       
 ملی

سطح 
 مهارت

نوع( شغل 
 یا حرفه)

کد       
ISCO 
2008 

 غلمتولی حرفه / ش

 مرکز آمار ایران 1321 شغل 4 1321 مدیر کارخانه مبل 1

 مرکز آمار ایران 3432 شغل 3 3432 طراح مبلمان 2

 مرکز آمار ایران 742 شغل 2 742 نمونه ساز مبلمان 3

 مرکز آمار ایران 742 شغل 2 742 شابلون ساز 4

 مرکز آمار ایران 1321 شغل 4 1321 برنامه ریز تسلسل تولید 5

 مرکز آمار ایران 1221 شغل 4 1221 مسئول نمایشگاه مبلمان 6

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 مسئول خشک کردن چوب در هواي آزاد 7

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 مسئول کوره چوب خشک کنی 8

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 کارگر ماهر برشکاري 9

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 چوب کارگر ماهر اتصاالت 10

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 کارگر ماهر فرم دادن چوب 11

 مرکز آمار ایران 742 شغل 2 742 کارگر ماهر کالف ساز مبل 12

 مرکز آمار ایران 7316 شغل 2 7316 کارگر ماهر منبت کار 13

 آمار ایرانمرکز  8182 شغل 2 8182 کارگر ماهر کپی تراش 14

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 کارگر ماهر سنباده کار 15
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16 
 -کارگر مـاهر رنـگ کار(پیسـتوله کـار    

 ورق طالکار) –ماشین رنگ ریز 
 مرکز آمار ایران 9334 حرفه 1 9334

 مرکز آمار ایران 733 حرفه 2 733 کارگر ماهر رویه کوب 17

 مرکز آمار ایران 7317 شغل 2 7317 کارگر ماهر بسته بندي 18

 مرکز آمار ایران 733 شغل 2 733 تهیه کننده چسب 19

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 مسئول چسب زن غلتکی 20

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 مسئول پرسکاري هیدرولیک 21

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 دورکن صفحات 22

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 زهوار چسبان 23

 مرکز آمار ایران 8153 شغل 2 8153 خیاط رویه کوبی مبل 24

 مرکز آمار ایران 8439 شغل 2 8439 اسمز گذار رویه کوبی 25

 مرکز آمار ایران 7115 شغل 3 7115 تعمیرکار مبل 26

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 مسئول کنترل کیفیت 27

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 اي پخته متصدي حوضچه 28

 مرکز آمار ایران 8343 شغل 2 8343 متصدي حمل گرده بینه 29

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي ماشین لوله بري 30

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 ها متصدي میز قیچی الیه 31

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 ها کارگر جمع کن و حمل الیه 32

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 ها کارگر دستگاه خشک کن الیه 33

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي قیچی( گیوتین) تخته الیه 34

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي دستگاه گره زنی 35

 آمار ایرانمرکز  8182 شغل 2 8182 ها متصدي دستگاه دوخت الیه 36
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 مرکز آمار ایران 733 شغل 2 733 متصدي آماده سازي چسب 37

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي دستگاه چسب زن غلتکی 38

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 پرسکار تخته الیه 39

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي اره دورکن تخته الیه 40

 مرکز آمار ایران 8343 شغل 2 8343 ها به انبار تخته الیه حمل کننده 41

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 درجه بندي کننده تخته الیه 42

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 بسته بندي کننده تخته الیه 43

 مرکز آمار ایران 7523 شغل 2 7523 متصدي تیز کردن تیغه الله بري و قیچی 44

45 
تصدي اره نواري افقی چهارتراش کردن م

 گرده بینه
 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي ماشین اسالیسر( روکش کاردي) 46

47 
متصـــدي گـــرفتن و جمـــع کـــردن 

 هاي روکش الیه
 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي گیوتین روکش 48

49 
ــدازه  ــدي و ان ــري  مســئول دســته بن ب

 ها روکش
 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182

 مرکز آمار ایران 7115 شغل 3 7115 درجه بندي کننده روکش 50

 مرکز آمار ایران 7115 شغل 2 7115 متصدي بسته بندي روکش 51

 نمرکز آمار ایرا 1439 شغل 4 1439 متصدي انبار روکشها 52

53 

ــل روکشــهاي   مســئول حمــل و نق
 بسته بندي شده

 مرکز آمار ایران 8343 شغل 2 8343

 مرکز آمار ایران 1321 شغل 4 1321 مدیرکارخانه تخته چندالیه و روکش 54

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 متصدي یارد چوبهاي هیزمی 55
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 ار ایرانمرکز آم 8182 شغل 2 8182 متصدي بینه زنی و شکاف زن 56

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي دستگاه خردکن هیزمها 57

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي دستگاه پوشال کن 58

 مرکز آمار ایران 733 شغل 2 733 متصدي تهیه و حمل چسب 59

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 متصدي خشک کن پوشال 60

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 وشالمتصدي سیلوي پ 61

 مرکز آمار ایران 7523 شغل 2 7523 ریز متصدي تنظیم پوشال 62

 مرکز آمار ایران 7523 شغل 2 7523 متصدي کیک خرده چوب 63

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 اپراتور پرس 64

 رانمرکز آمار ای 8182 شغل 2 8182 متصدي دورکن تخته خرده چوب 65

66 
حمل کننده و دپو کننده تخته خـرده  

 چوب
 مرکز آمار ایران 8343 شغل 2 8343

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي دستگاه سنباده غلتکی 67

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 متصدي کنترل و ارزشیابی 68

 ایران مرکز آمار 1439 شغل 4 1439 متصدي آزمایشگاه تخته خرده چوب 69

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 3 1439 متصدي بسته بندي تخته خرده چوب 70

 مرکز آمار ایران 8343 شغل 2 8343 متصدي انبار و انتقال 71

 مرکز آمار ایران 7523 شغل 2 7523 متصدي تیزکردن خردکنها 72

 مرکز آمار ایران 1321 شغل 4 1321 مدیر کارخانه تخته خرده چوب 73

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 تصدي یارد گرده بینهم 74

 مرکز آمار ایران 8343 شغل 2 8343 متصدي لیفت تراك و باالبر 75

 مرکز آمار ایران 8343 شغل 2 8343 هاي نقاله متصدي تسمه 76
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 مرکز آمار ایران 7115 شغل 2 7115 اره موتورچی ( قطع گرده بینه) 77

 مرکز آمار ایران 75 شغل 2 75 بینه متصدي شستشوي گرده 78

 مرکز آمار ایران 8172 شغل 2 8172 متصدي چهارتراش کردن گرده بینه 79

 مرکز آمار ایران 8343 شغل 2 8343 متصدي بارانداز 80

 مرکز آمار ایران 8343 شغل 2 8343 متصدي گاري حمل براي برش 81

 ایرانمرکز آمار  8182 شغل 2 8182 متصدي اره گاتر 82

 مرکز آمار ایران 8182 شغل Head saw( 8182 2متصدي اره نواري (  83

 مرکز آمار ایران 8182 شغل Edger 8182 2متصدي اره کناره بري  84

 مرکز آمار ایران 8182 شغل Trimmer 8182 2متصدي اندازه بري  85

86 
متصدي دسته بنـدي چوبهـاي بریـده    

 شده
 ایرانمرکز آمار  1439 شغل 4 1439

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 متصدي درجه بندي چوب 87

 مرکز آمار ایران 8343 شغل 2 8343 گر داراب  88

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 هاي اره متصدي انبار تیغه 89

 مرکز آمار ایران 821 شغل 2 821 تیغ تیزکن اره 90

 کز آمار ایرانمر 8343 شغل 2 8343 مسئول حمل ضایعات 91

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 متصدي دستگاه اشباع چوب 92

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 متصدي دستگاه اتواژ 93

 مرکز آمار ایران 1321 شغل 4 1321 مدیر کارخانه چوب بري 94

 مرکز آمار ایران 1321 شغل 4 1321 مدیر فنی کارخانه مبل 95

96 
ــ رل کیفیـــت مبـــل سرپرســـت کنتـ

 اي صفحه

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 3 1439
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 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 انباردار 97

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 مسئول کنترل کیفیت قطعات حین تولید 98

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 مسئول برشکاري صفحات 99

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 مسئول واحد نوارکاري 100

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 مسئول واحد سوراخکاري 101

 مرکز آمار ایران 8182 شغل CNC 8182 2مسئول واحد فرز و  102

 مرکز آمار ایران 8182 شغل PVC 8182 2مسئول واحد  103

 انمرکز آمار ایر 1439 شغل 4 1439 مسئول کنترل قبل از بسته بندي 104

 مرکز آمار ایران 8219 شغل 2 8219 مسئول بسته بندي مبلمان 105

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 کنترل کننده محصول نهایی 106

107 

طراح مبل با نرم افزار و تهیه کننده 
 هاي فنی نقشه

 مرکز آمار ایران 3432 شغل 3 3432

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 هاي برنده بررسی کننده تیغه 108

 مرکز آمار ایران 7523 شغل 2 7523 آالت خط تولید تنظیم کننده ماشین 109

 مرکز آمار ایران 821 شغل 2 821 تیزکننده و آماده سازي ابزار 110

 مرکز آمار ایران 742 شغل 2 742 اي نمونه ساز مبل صفحه 111

 انمرکز آمار ایر 8219 شغل 2 8219 کارگر مونتاژکار 112

 مرکز آمار ایران 8219 شغل 2 8219 اي کارگر نصاب مبلمان صفحه 113

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 مسئول قفل و لوالزنی 114

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 مسئول بازرسی و تهیه کننده آمار 115

 رانمرکز آمار ای 1439 شغل 4 1439 مسئول محاسبات فنی و برآورد قیمت 116

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 مسئول تأسیسات کارخانه 117
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 مرکز آمار ایران 8343 شغل 2 8343 مسئول واحد حمل مبل 118

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 تسلسل تولید) مهندس صنایع (زمانبندي 119

 ایرانمرکز آمار  1439 شغل 4 1439 مسئول تعمیرات و رفع معایب تولیدات 120

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 تبدیل کننده گرده بینه و الوار به تخته 121

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 مسئول خشک کن چوب در هواي آزاد 122

 مرکز آمار ایران 8343 شغل 2 8343 هاي بریده شده داراب گر تخته 123

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 مسئول کوره چوب خشک کنی 124

 مرکز آمار ایران 7523 شغل 2 7523 هاي پارکت سازي نصاب ماشین 125

 مرکز آمار ایران 7523 شغل 2 7523 هاي پارکت سازي تنظیم کننده ماشین 126

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 اي سازنده پارکت با اره مجموعه 127

 مرکز آمار ایران 8182 غلش 2 8182 پرسکار و قامه کننده پارکت 128

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 رنده کار پارکت 129

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 گندگی کار پارکت 130

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 زیرساز نصب پارکت 131

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 نصاب پارکت چوبی 132

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 رنگ کار پارکت 133

 مرکز آمار ایران 9334 شغل 2 9334 پرداختکار پارکت 134

 مرکز آمار ایران 9334 شغل 1 9334 تعمیرکار پارکت 135

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 انباردار کارخانه پارکت 136

 مرکز آمار ایران 1221 شغل 4 1221 بازاریاب پارکت 137

 مرکز آمار ایران 3432 شغل 3 3432 ح پارکتطرا 138



67 

 

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 متصدي انبار(دپوي) چوب 139

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي خردکن و تهیه چیپس 140

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 متصدي مخازن چیپس 141

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 متصدي برج پخت خمیر کاغذ 142

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 متصدي مخازن جمع آوري خمیر 143

 مرکز آمار ایران 817 شغل 2 817 متصدي پرس خمیر کاغذ 144

 مرکز آمار ایران 817 شغل 2 817 متصدي دستگاه پاالیش خمیر 145

 مرکز آمار ایران 817 شغل 2 817 متصدي برج ذخیره خمیر 146

 مرکز آمار ایران 817 شغل 2 817 متصدي دستگاه همزن الیاف بلند 147

 مرکز آمار ایران 817 شغل 2 817 هاي پاالیش خمیر متصدي دستگاه 148

 مرکز آمار ایران 817 شغل 2 817 متصدي تانک مخلوط کن 149

 مرکز آمار ایران 817 شغل 2 817 متصدي غربال خمیر کاغذ 150

 مرکز آمار ایران 817 شغل 2 817 متصدي هدباکس 151

 مرکز آمار ایران 817 شغل 2 817 متصدي دستگاه فوردنییر 152

 مرکز آمار ایران 817 شغل 3 817 متصدي پرس نهایی 153

 مرکز آمار ایران 817 شغل 3 817 متصدي خشک کن کاغذ 154

 مرکز آمار ایران 817 شغل 2 817 متصدي اتوي ورقهاي کاغذ 155

 مرکز آمار ایران 817 شغل 2 817 دي رول کردن کاغذمتص 156

157 

جمـــع کننـــده و حمـــل کننـــده 
 هاي کاغذ رول

 مرکز آمار ایران 817 شغل 2 817

 مرکز آمار ایران 817 شغل 2 817 هاي کاغذ بسته بندي کننده رول 158

 مرکز آمار ایران 817 شغل 2 817 هاي کاغذ انباردار و دپو کننده رول 159
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 مرکز آمار ایران 817 شغل 2 817 پراتور اتاق فرمانا 160

 مرکز آمار ایران 817 شغل 2 817 کار ماشینهاي کاغذسازي سرویس 161

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 مسئول کنترل کیفیت 162

 مرکز آمار ایران 1221 شغل 4 1221 مدیر فروش 163

 مرکز آمار ایران 1321 شغل 4 1321 مهندسی صنایع ( برنامه ریزي) 164

 مرکز آمار ایران 817 شغل 2 817 مسئول آزمایشگاه مکانیکی کاغذ 165

 مرکز آمار ایران 817 شغل 2 817 مسئول آزمایشگاه شیمیایی کاغذ 166

 مرکز آمار ایران 343 شغل 3 343 هاي چوبی طراح خانه 167

 ز آمار ایرانمرک 1321 شغل 4 1321 محاسب ابعاد قطعات خانه چوبی 168

 مرکز آمار ایران 3432 شغل 3 3432 هاي چوبی نقشه کشی فنی خانه 169

 مرکز آمار ایران 742 شغل 2 742 هاي چوبی کالف ساز خانه 170

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 انباردار 171

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 مسئول تدارکات 172

 مرکز آمار ایران 7523 شغل 2 7523 اشین آالتمسئول نصب و سرویس م 173

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 استادکار فرم دهنده قطعات 174

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 مسئول خشک کردن چوب 175

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 کارگر دوخت قطعات 176

 رکز آمار ایرانم 8172 شغل 2 8172 برشکار صفحات نئوپان 177

 مرکز آمار ایران 8172 شغل 2 8172 مسئول سوراخکاري قطعات 178

 مرکز آمار ایران 8172 شغل 2 8172 تهیه کننده مواد پلی اورتان 179

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 متصدي دورکن پانلهاي پیش ساخته 180
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 ر ایرانمرکز آما 1439 شغل 4 1439 متصدي نصب قطعات خارجی 181

 مرکز آمار ایران 7115 شغل 2 7115 متصدي ساخت درهاي چوبی 182

 مرکز آمار ایران 7115 شغل 2 7115 متصدي نصب درهاي چوبی 183

 مرکز آمار ایران 7115 شغل 2 7115 متصدي ساخت در و پنجره 184

 مرکز آمار ایران 7115 شغل 2 7115 هاي چوبی متصدي نصب پنجره 185

 مرکز آمار ایران 7115 شغل 2 7115 نصب تزئینات داخلی متصدي 186

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 هاي چوبی متصدي کنترل کیفیت خانه 187

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 مسئول انبار مواد و ابزار 188

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 متصدي پخت گرده بینه 189

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 نی گرده بینهمتصدي پوست ک 190

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي اندازه بري گرده بینه 191

192 
متصدي لوله بـري( تهیـه روکـش بـه     

 میلیمتر) 5/2ضخامت 
 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي قیچی ( گیوتین) 193

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 مسئول خشک کردن چوب 194

195 
مسئول آغشـته کـردن بـه مـواد ضـد      

 اشتعال
 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 مسئول موم زنی 196

197 
مسئول آغشته کـردن بـه مـواد قابـل     

 اشتعال
 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521

 مرکز آمار ایران 7115 شغل 2 7115 صدي قوطی کبریت سازيمت 198

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 متصدي فسفرزنی 199

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 مسئول بازرسی و کنترل کیفیت 200
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 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 متصدي بسته بندي 201

 مرکز آمار ایران 1221 غلش 4 1221 متصدي بازاریابی و فروش 202

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 کار قطعات جعبه چوبی برش 203

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 رنده کار قطعات جعبه چوبی 204

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 فرزکار قطعات جعبه چوبی 205

206 
هــاي  مســئول کنتــرل کیفیــت جعبــه

 چوبی ساخته شده
 مرکز آمار ایران 1439 شغل 3 1439

 مرکز آمار ایران 1321 شغل 4 1321 رئیس سازمان صنایع چوب و کاغذ 207

208 
مدیر طـرح و برنامـه صـنایع چـوب و     

 کاغذ
 مرکز آمار ایران 1321 شغل 4 1321

 مرکز آمار ایران 1321 شغل 4 1321 معاون صنایع چوب و کاغذ 209

 مرکز آمار ایران 1321 شغل 4 1321 مدیریت تولیدات تمام شده 210

 مرکز آمار ایران 1321 شغل 4 1321 مدیریت صنایع شیمیایی چوب  211

 مرکز آمار ایران 1321 شغل 4 1321 مدیریت تولیدات نیمه تمام 212

213 
مدیریت تأسیسات کارخانجات صـنایع  

 چوب و کاغذ
 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439

 مرکز آمار ایران 1221 شغل 4 1221 صنایع چوب و کاغذ معاون بازرگانی 214

215 
مدیریت روابط بین الملل صنایع چوب 

 و کاغذ
 مرکز آمار ایران 1221 شغل 4 1221

 مرکز آمار ایران 1221 شغل 4 1221 مدیریت توزیع صنایع چوب و کاغذ 216

 ایران مرکز آمار 1221 شغل 4 1221 مدیریت تدارکات صنایع چوب و کاغذ 217

218 
رئیس اداره تثبیـت قیمتهـاي صـنایع    

 چوب و کاغذ
 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439
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219 
معاون اداري و مـالی سـازمان صـنایع    

 چوب و کاغذ
 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 مدیریت مالی صنایع چوب و کاغذ 220

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 چوب و کاغذ مدیریت آموزشی صنایع 221

222 
مدیریت اداري سازمان صنایع چوب و 

 کاغذ

 مرکز آمار ایران 1321 شغل 4 1321

 مرکز آمار ایران 1321 شغل 4 1321 مدیریت کارخانجات صنایع چوب و کاغذ 223

224 
مــدیریت شــرکتهاي تعــاونی  صــنایع 

 چوب و کاغذ
 مار ایرانمرکز آ 1321 شغل 4 1321

225 
مــدیریت کارخانجــات دولتــی صــنایع 

 چوب و کاغذ
 مرکز آمار ایران 1321 شغل 4 1321

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي برش گرده بینه 226

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 متصدي خشک کن در هواي آزاد  227

 مار ایرانمرکز آ 7521 شغل 2 7521 متصدي خشگ کن در کوره 228

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي رندیدن قطعات 229

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي اره موازي بر 230

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي فرزکاري قطعات 231

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي شیارزنی قطعات 232

 مرکز آمار ایران 7115 شغل 2 7115 اخل شیارهامتصدي چسب زنی د 233

 مرکز آمار ایران 7115 شغل 2 7115 متصدي استقرار مغزي مداد 234

 مرکز آمار ایران 7115 شغل 2 7115 چسباننده قطعات مداد 235

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 متصدي پرسکاري گرم 236

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 برشکار و تقسیم کننده چوب مدادها 237
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 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 اندازه بر مداد 238

 مرکز آمار ایران 8182 شغل 2 8182 فرم دهنده مواد 239

 مرکز آمار ایران 9324 شغل 1 9324 رنگ کار مداد 240

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 بسته بندي کننده مواد 241

 مرکز آمار ایران 7523 شغل 2 7523 هاي مدادسازي ه ماشینسرویس کنند 242

 مرکز آمار ایران 7523 شغل 2 7523 تنظیم کننده ماشین آالت 243

 مرکز آمار ایران 821 شغل 2 821 هاي برنده تیزکن تیغه 244

 مرکز آمار ایران 7521 شغل 2 7521 اشباع کننده و حفاظت کننده چوب 245

 مرکز آمار ایران 742 شغل 2 742 زشابلون و الگوسا 246

 مرکز آمار ایران 7115 شغل 2 7115 اره کار 247

 مرکز آمار ایران 7115 شغل 2 7115 رنده کار 248

 مرکز آمار ایران 7115 شغل 2 7115 آب بندي کننده قطعات 249

 مرکز آمار ایران 7115 شغل 2 7115 اتاق ساز لنج 250

 مرکز آمار ایران 7115 غلش 2 7115 عرشه ساز لنج 251

 مرکز آمار ایران 1439 شغل 4 1439 رویه کوب لنج 252

 مرکز آمار ایران 9334 شغل 1 9334 رنگ کار لنج 253

 مرکز آمار ایران 9334 شغل 1 9334 عایق کار لنج 254

 مرکز آمار ایران 7523 شغل 2 7523 نصاب موتور لنج 255

 رکز آمار ایرانم 3432 شغل 3 3432 طراح لنج 256

 مرکز آمار ایران 1321 شغل 4 1321 محاسبات فنی 257

 مرکز آمار ایران 3432 شغل 3 3432 طراح قایق 258
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش
 باالدستی فهرست نهایی مشاغل و حرف مورد نیاز در سطح ملی از اسناد 1-5نمون برگ  
 

 9کد گروه شغلی:  ناملبم  و عنوان گروه شغلی: صنایع چوب      
  

 عنوان حرفه ردیف
 ISCO2008کد 

 سطح مهارت
 کد ملی بین المللی

 2 7312 7312 سازندگان و تنظیم کنندگان آالت موسیقی 1

 2 7421 7421 عمل آورندگان چوب و تولید محصوالت چوبی 2

 2 7421 7421 روپنجره)عمل آورندگان چوب (بجزد 3

 2 6142 6142 متصدي تقطیر چوب به روش سنتی 4

 2 7124 7124 در و پنجره ساز چوبی 5

 2 7124 7124 درودگر در و پنجره ساز 6

 2 7124 7124 سرپرست نجاري 7

 2 7124 7124 سرکارگر نجاري 8

 2 7124 7124 نجار پل 9

 2 7124 7124 نجار صحنه تئاتر 10

 2 7124 7124 کشتی و قایق نجار 11

 2 7422 7422 تریلر ساز چوبی 12

 2 7422 7422 تعمیرکارقسمت چوبی بدنه کشتی و قایق 13

 2 7422 7422 تعمیرکار قسمت چوبی وسایل نقلیه 14

 2 7422 7422 درودگر فرنگی کار 15

 2 7422 7422 دکورساز چوبی 16

 2 7422 7422 مبل ساز چوبی 17

 2 7422 7422 اريمربی نج 18

 2 7422 7422 نجار فرنگی کار 19

 2 7422 7422 ویترین ساز چوبی 20

 2 7423 7423 تنظیم کنندگان و نصب کنندگان ماشینهاي تولید چوب 21

 2 7423 7423 سوارکننده ماشین تراش چوبی 22

 2 7423 7423 متصدي سوار کردن ماشین هاي نقشه کش کارهاي چوبی 23

 2 7423 7423 ستگاه پرداخت چوبنصاب د 24

 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش( نیازسنجی شغلی) دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش
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 عنوان حرفه ردیف
 ISCO2008کد 

 سطح مهارت
 

  کد ملی بین المللی

 2 7423 7423 نصب و سوار کردن ماشینهاي چوب کاري 25
 

 2 8141 8141 متصدیان ماشین آالت و تأسیسات عمل آوري چوب و کاغذ 26
 2 8141 8141 ات عمل آوري چوبمتصدیان تأسیس 27 
 2 8240 8240 سرپرست تولید محصوالت چوبی با ماشین 28 
 2 8240 8240 نجار ماشین کار 29 
 3 7422 7422 چوبی - اتاق ساز و سایل نقلیه 30 
 2 7422 7422 ارابه ساز چوبی 31 
 3 3116 3116 تکنسین صنایع کاغذ 32 
 2 7422 7422 جعبه ساز چوبی 33 
 2 7124 7124 در و پنجره ساز–درودگر 34 
 2 7422 7422 درودگر فرنگی کار 35 
 3 3471 3471 دکوراتور 36 
 3 3471 3471 دکوراتور ویترین فروشگاه 37 
 3 3471 3471 دکوربند 38 
 2 7422 7422 دکورساز چوبی 39 
 2 7422 7422 رنگ کار وسایل چوبی 40 
 2 7312 7312 سازنده سازهاي سنتی 41 
 2 7422 7422 سازنده کالسکه چوبی 42 
 2 7233 7233 سوارکننده ماشینهاي صنعتی 43 
 2 7422 7422 مبل ساز چوبی 44 
 2 7233 7233 مکانیک ماشین چوب بري 45 
 4 2149 2149 مهندس صنایع چوب 46 
 4 2146 2146 مهندس صنایع کاغذ 47 
 2 7422 7422 میز و صندلی چوبی ساز 48 
 2 7124 7124 نجار اسکلت ساختمان 49 
 2 8240 8240 نجار ماشین کار 50 
 2 7233 7233 نصاب ماشین چوب بري 51 
       

      

 دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش هاي فنی و حرفه اي و کاردانش ( نیازسنجی شغلی )

 االدستیفهرست نهایی مشاغل و حرف مورد نیاز در سطح ملی از اسناد ب 1-5نمون برگ 

 9کد گروه شغلی:  ناملبم  و عنوان گروه شغلی: صنایع چوب  
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 دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش هاي فنی و حرفه اي و کاردانش ( نیازسنجی شغلی )

  1-5فهرست مشاغل استخراج شده از نمون برگ  1-6نمون برگ 

     مدیران فروش و بازاریابیعنوان حرفه: 

 1221کد: 

 ناملبم وصنایع چوب عنوان گروه شغلی:
 9: کدگروه شغلی

 
 شرح مختصر شغل سطح مهارت  کدشغل عنوان شغل ردیف 

  2 37/1221 مدیر فروش  1
  2 34/1221 فروشنده مبلمان 2
  2 32/1221 فروشنده مصنوعات چوبی 3
  2 31/1221 بلمانمسئول نمایشگاه م 4
  2 35/1221 کارپرداز کارخانه مبل 5
  2 36/1221 بازاریاب 6
  4 38/1221  انباردار 7
  4 39/1221 مسئول تدارکات 8
  4 41/1221 مسئول انبار مواد و ابزار 9
  4 42/1221 متصدي بسته بندي 10
  4 43/1221 متصدي بازاریابی و فروش 11
  4 44/1221 چوب و کاغذمدیر توزیع صنایع  12
  4 45/1221 مدیر تدارکات صنایع چوب و کاغذ 13
رئیس اداره تثبیت قیمتهاي صنایع چوب و  14

 کاغذ

46/1221 4  

معاون اداري و مالی سازمان صنایع چوب و  15
 کاغذ

47/1221 4  

  4 48/1221 مدیر مالی صنایع چوب و کاغذ 16
  4 49/1221 وب و کاغذمدیر تشکیالت و بودجه صنایع چ 17
  4 50/1221 مدیر شرکتهاي تعاونی  صنایع چوب و کاغذ 18
  4 51/1221 معاون بازرگانی صنایع چوب و کاغذ 19
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 دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش هاي فنی و حرفه اي و کاردانش ( نیازسنجی شغلی )

  1-5فهرست مشاغل استخراج شده از نمون برگ  1-6نمون برگ 

 9کدگروه شغلی:  ناملبم و صنایع چوب عنوان گروه شغلی: 1321کد:                   مدیران تولیدعنوان حرفه: 

 

 شرح مختصر شغل سطح مهارت  کدشغل عنوان شغل ردیف 

  4 31/1321 مهندس صنایع چوب 1
  3 32/1321 تکنولوژیست چوب 2
  3 33/1321 تکنسین صنایع چوب 3

  3 34/1321 قشه کشیتکنسین ن 4

  4 35/1321 مدیرکارخانه تولیدات چوبی 5
  4 36/1321 سرپرست واحد صنایع چوب 6
  4 37/1321 اي درودگري و کابینت سازي چوبی سرپرست و پیمانکار حرفه 7
  3 38/1321 مسئول کنترل کیفیت و بازرسی 8

  3 39/1321 مسئول واحد سوراخکاري 9
  CNC 40/1321 3و مسئول واحد فرز  10
  3 41/1321 مسئول محاسبات فنی  11
  3 41/1321 مسئول محاسبات قیمت 12
  4 42/1321 رئیس سازمان صنایع چوب و کاغذ 13

  4 43/1321 مدیر طرح و برنامه صنایع چوب و کاغذ 14
  4 44/1321 مدیر تولید 15

  4 45/1321 مدیر صنایع شیمیایی چوب  16
  4 48/1321 خانجات صنایع چوب و کاغذمدیر کار 17
  3 49/1321 سرپرست واحد طراحی مصنوعات چوبی 18

  3 50/1321 سرپرست واحد در و پنجره سازي چوبی 19
  3 51/1321 سرپرست واحد تولید تخته فیبر 20
  3 52/1321 سرپرست واحد تخته خرده چوب 21

  3 53/1321 سرپرست واحد کابینت سازي چوبی 22
  3 54/1321 سرپرست واحد رنگ کاري چوب 23

  3 55/1321 سرپرست واحد کالف سازي چوبی 24
  3 56/1321 سرپرست واحد ماشینکاري مصنوعات چوبی 25
  3 57/1321 . . .و  HPLسرپرست واحد تولیدات صفحه اي مثل 26

  3 58/1321 سرپرست واحد مصنوعات چوبی 27
  3 59/1321 یه و روکشسرپرست واحد تخته چندال 28

  4 60/1321 مدیر کارخانه چوب بري 29
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 دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش هاي فنی و حرفه اي و کاردانش ( نیازسنجی شغلی )

  1-5فهرست مشاغل استخراج شده از نمون برگ  1-6برگ  نمون

 9کدگروه شغلی:         ناملبمصنایع چوب و عنوان گروه شغلی: 3432کد:طراحان و دکورسازان چوبی       عنوان حرفه: 

 

 شرح مختصر شغل سطح مهارت  کدشغل عنوان شغل ردیف 

  2 31/3432 طراح کابینت چوبی 1

طراحی کابینت چوبی با نرم افزار  2
kitchen draw 

32/3432 2  

  2 34/3432 طراح لنج 3

  2 35/3432 طراح قایق 4

  3 36/3432 طراح مبلمان 5

ح مبل با نرم افزار و تهیه کننده طرا 6
 هاي فنی نقشه

37/3432 3  

  2 38/3432 شابلون و الگوساز 7

  3 39/3432 طراح پارکت 8

  3 40/3432 هاي چوبی طراح خانه 9

  2 42/3432 ویترین ساز چوبی  10

  2 43/3432 نمونه ساز مبلمان  11

  2 45/3432 شابلون سازلنج 12
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 هاي فنی و حرفه اي و کاردانش ( نیازسنجی شغلی ) زي و تألیف آموزشدفتر برنامه ری

  1-5فهرست مشاغل استخراج شده از نمون برگ  1-6نمونه برگ 

و نجاران  درودگران ساختمان و دروپنجره سازان چوبیعنوان حرفه:  

 7115کد:                           تخصصی

 ناملبمصنایع چوب و عنوان گروه شغلی:

 9وه شغلی:کدگر

 

 شرح مختصر شغل سطح مهارت  کدشغل عنوان شغل ردیف 

  2 32/7115 نجار پل 1
  2 33/7115 سازنده وسایل ورزشی چوبی 2
سازنده خانه هاي چوبی ( کاروان و  3

 کانکس)
34/7115 2  

  2 34/7115 نصاب خانه هاي چوبی پیش ساخته 4
  2 35/7115 اسباب بازي ساز چوبی 5
  2 36/7115 ن سازچوبی و نصاب آنپلکا 6
  2 37/7115 بشکه ساز چوبی 7
  2 38/7115 پالت ساز چوبی 8
  2 40/7115 کامیون سازچوبی تریلرسازواتاق کفی 9
  2 41/7115 اتاق ساز لنج چوبی 10
  2 42/7115 نرده ساز چوبی 11
  2 43/7115 پاشنه ساز چوبی 12
  2 44/7115 تخت خواب ساز چوبی 13
  2 45/7115 ارابه ساز چوبی 14
  2 47/7115 پارکت ساز چوبی 15
  2 48/7115 هاي چوبی نصاب پارکت 16
  2 49/7115 درو پنجره ساز چوبی 17
  2 50/7115 نصاب در و کمد چوبی 18
  2 51/7115 کارگر شبکه زن درهاي چوبی 19
  2 53/7115 سازندگان دسته ابزارهاي چوبی 20
  2 54/7115 ت ساز چوبیماک 21
  2 56/7115 عرشه ساز لنج چوبی 22
  2 57/7115 قرنیزساز چوبی 23
  2 58/7115 دکورساز صحنه و تئاتر  24
25     
26     
27     
28     
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 دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش هاي فنی و حرفه اي و کاردانش ( نیازسنجی شغلی )

  1-5غل استخراج شده از نمون برگ فهرست مشا 1-6نمونه برگ 

 رنگ کاران، پیستوله کاران و جالدهندگانعنوان حرفه: 

 7132کد:

         ناملبمصنایع چوب و عنوان گروه شغلی:

 9کدگروه شغلی: 

 

 شرح مختصر شغل سطح مهارت  کدشغل عنوان شغل ردیف 

  2 31/7132 رنگ کار چوب ( پیشرفته ) 1
  2 32/7132 ی )رنگ کار چوب ( مقدمات 2
  2 33/7132 پرداخت کارچوبی ( پولیش کار) 3

  2 34/7132 رنگ کار مبلمان و وسایل چوبی 4
  2 35/7132 نقاش وسایل چوبی ( الك و الکل کار) 5
  2 36/7132 کارگر ماهر سنباده کار 6

کارگر ماهر رنگ کار( پیستوله کار،  7
 ریز ، ورق طالکار) ماشین رنگ

37/7132 2  

جالکاران و نقاشان محصوالت فلزي و  8
 چوبی

38/7132 2  

  2 39/7132 رنگ کار لنج 9
  2 40/7132 عایق کار لنج 10

 -کارگر ماهر رنگ کار(پیستوله کار 11
 ورق طالکار) –ماشین رنگ ریز 

41/7132 1  

  2 42/7132 متصدي اندودکاري 12
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 و حرفه اي و کاردانش ( نیازسنجی شغلی ) برنامه ریزي و تألیف آموزش هاي فنیدفتر 

  1-5فهرست مشاغل استخراج شده از نمون برگ  1-6نمونه برگ 

 9: کدگروه شغلی    ناملبمصنایع چوب و عنوان گروه شغلی: 7312کد:             سازندگان وسایل موسیقیعنوان حرفه:

 

 شرح مختصر شغل سطح مهارت  کدشغل عنوان شغل ردیف 

  2 31/7312 ویلون ساز 1

  2 32/7312 گیتارساز 2

  2 33/7312 دف و دایره ساز 3

  2 34/7312 سنتورساز 4

  2 35/7312 تارساز 5

  2 36/7312 نی ساز 6

  2 37/7312 عودساز 7

  2 38/7312 کمانچه ساز 8

  2 39/7312 تنبک ساز 9

  2 40/7312 تنبورساز 10

11     

12     
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 و تألیف آموزش هاي فنی و حرفه اي و کاردانش ( نیازسنجی شغلی ) دفتر برنامه ریزي

 1-5فهرست مشاغل استخراج شده از نمون برگ  1-6نمونه برگ 

                           کارگران صنایع دستی که در جاي دیگر طبق بندي نشده اند.عنوان حرفه: 

 7319کد:

 ناملبم صنایع چوب وعنوان گروه شغلی:

 9دگروه شغلی: ک  
 

 شرح مختصر شغل سطح مهارت  کدشغل عنوان شغل ردیف 

  2 31/7319 1معرق کار درجه  1

  2 32/7319 2معرق کار درجه  2

  2 33/7319 1منبت کار درجه  3

  2 34/7319 2منبت کار درجه  4

  2 35/7319 1معرق منبت کار درجه  5

  2 36/7319 2معرق منبت کار درجه  6

  2 37/7319 معرق کار روکش 7

  2 38/7319 1معرق کارچوب بدون قالب درجه  8

  2 39/7319 2معرق کارچوب بدون قالب درجه  9

  2 40/7319 قلم زن روي چوب 10

  2 41/7319 نازك کار چوب 11

  2 42/7319 خاتم کار به روش مقدماتی 12

  2 43/7319 خاتم کار به روش پیشرفته 13

  2 44/7319 تراش چوبیپیکر  14

  2 45/7319 گره چین 15

  2 46/7319 خاتم ساز چوبی 16

  2 47/7319 معرق کاري ساقه گندم و چوب 17

اروسی سازي چوبی ( صنایع دستی  18

 چوب )

48/7319 2  

  2 49/7319 منبت کار طرح فرنگ 19

  2 50/7319 کارگر ماهر منبت کار 20
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 یف آموزش هاي فنی و حرفه اي و کاردانش ( نیازسنجی شغلی )دفتر برنامه ریزي و تأل

  1-5فهرست مشاغل استخراج شده از نمون برگ  1-6نمونه برگ 

                            تیمارکنندگان(عمل آورندگان) چوبعنوان حرفه: 

 7512کد: 

 9: کدگروه شغلی    ناملبمصنایع چوب و عنوان گروه شغلی:

 

 شرح مختصر شغل سطح مهارت  شغلکد عنوان شغل ردیف 

  2 31/7521 کارور چوب خشک کنی در کوره 1
  2 32/7521 کارور چوب خشک کنی در هواي آزاد 2

متصدي کنترل کیفیت چوب خشک  3
 کنی

33/7521 2  

حفاظت کننده چوب (تیمارگر) به  4
 روش مقدماتی

34/7521 2  

تیمارگر) به  حفاظت کننده چوب ( 5
 ه روش پیشرفت

35/7521 2  

  2 36/7521 کارور اشباع چوب به روش مقدماتی 6
  2 37/7521 کارور اشباع چوب به روش پیشرفته  7
مسئول خشک کردن چوب در هواي  8

 آزاد
38/7521 2  

  2 39/7521 مسئول کوره چوب خشک کنی 9
  2 41/7521 مسئول خشک کردن چوب 10

  2 43/7521 تعالمسئول آغشته کردن به مواد ضد اش 11
  2 44/7521 مسئول موم زنی 12

  2 46/7521 متصدي خشک کن در هواي آزاد  13
  2 47/7521 متصدي خشگ کن در کوره 14

  2 48/7521 اشباع کننده و حفاظت کننده چوب 15
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 دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش هاي فنی و حرفه اي و کاردانش ( نیازسنجی شغلی )

  1-5فهرست مشاغل استخراج شده از نمون برگ  1-6 نمون برگ

 9کدگروه شغلی:       ناملبمصنایع چوب و عنوان گروه شغلی: 7522کد:    سازان و کارگران وابسته مبلعنوان حرفه: 

 

 شرح مختصر شغل سطح مهارت  کدشغل عنوان شغل ردیف 

  2 31/7522 کالف ساز مبل چوبی استیل  1

  2 31/7522 وبی مدرنکالف ساز مبل چ 2

  2 32/7522 سازنده مبلمان راحتی 3

  2 33/7522 سازنده مبلمان با الیاف طبیعی و مصنوعی 4

  2 34/7522 صندلی ساز چوبی 5

  2 35/7522 سازنده محصوالت پروتوتایپ مبلمان ( نمونه سازي) 6

  2 36/7522 ارزیاب محصوالت پروتوتایپ مبلمان ( نمونه سازي ) 7

  2 37/7522 جیک و فیکسچر ساز چوبی 8

  2 39/7522 دوزندگان پرده و مبلمان منزل 9

  2 40/7522 سازنده جعبه ساعت چوبی 10

  2 41/7522 کابینت ساز چوبی  11

  2 42/7522 ویترین ساز چوبی 12

  2 43/7522 ساز چوبی مدل 13

  2 44/7522 تعمیر کار مصنوعات و وسایل چوبی 14

  2 45/7522 رویه کوب مبل 15

  2 38/7522 اسفنج کارمبل سازي 16

  2 46/7522 آزمایشگر ا ستحکام اتصاالت چوبی 17

  2 47/7522 مونتاژکار مصنوعات چوبی 18

  2 48/7522 نصاب کابینت چوبی 19

  2 49/7522 نصاب پانل ها و دیوارهاي چوبی 20

  2 50/7522 روکش کار مصنوعات چوبی 21

  2 51/7522 قاب ساز چوبی 22

  2 52/7522 کارگر ماهر بسته بندي کابینت و مبلمان 23

  2 53/7522 مسئول چسب زن غلتکی 24

  2 54/7522 زهوار چسبان 25

  2 55/7522 لبه چسبان مصنوعات چوبی 26

  2 56/7522 اسمز گذار رویه کوبی 27

  2 57/7522 اي کارگر نصاب مبلمان صفحه 28

  2 58/7522 کارگر دوخت قطعات رویه مبل 29

  2 59/7522 مونتاژکار قطعات جعبه و تختخواب چوبی 30



84 
 

 دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش هاي فنی و حرفه اي و کاردانش ( نیازسنجی شغلی )

  1-5فهرست مشاغل استخراج شده از نمون برگ  1-6نمونه برگ 

هاي ابزارکار  دگان ماشیناپراتورها و تنظیم کننعنوان حرفه: 

 7523کد:                           صنایع چوب

 9کدگروه شغلی: ناملبمصنایع چوب و عنوان گروه شغلی:

   

 شرح مختصر شغل سطح مهارت  کدشغل عنوان شغل ردیف 

  2 31/7523 خراط چوب 1

  2 32/7523 خراطی چوب CNCکارور دستگاه  2

  2 33/7523 مکانیک ماشین هاي چوب بري 3

  2 34/7523 مونتاژکار ماشین آالت صنایع چوب 4

  2 35/7523 تنظیم کننده، اپراتور و مراقب ماشین آالت صنایع چوب 5

  2 36/7523 نصاب و مونتاژکار ماشین آالت صنایع چوب 6

  2 37/7523 کارور ماشین گندگی 7

  2 38/7523 کارگر منگنه زن 8

  2 39/7523 کاري) ب (برش، فرز سوراخچو CNCکارور دستگاه  9

  2 40/7523 کارور ماشین اره گرد میزي دورکن 10

  2 41/7523 تعمیرکار دستگاه اره موتوري 11

  2 42/7523 تیغه تیزکن تیغه هاي صنایع چوب 12

  2 43/7523 پرسکار چوب  13

  2 44/7523 کارور دستگاه پرس ممبران 14

  2 45/7523 سبانکارور دستگاه لبه چ 15

  2 46/7523 کارور دستگاه پست فرمینگ 16

  2 47/7523 کارگر ماهر فرم دادن چوب(فرزکار) 17

  2 48/7523 کارگر ماهر کپی تراش 18

  2 49/7523 کارگر ماهر سنباده کار 19

  2 50/7523 متصدي اره گاتر 20

  Head saw( 51/7523 2متصدي اره نواري ( 21

  Edger 52/7523 2اره کناره بري متصدي  22

  Trimmer 53/7523 2متصدي اندازه بري  23

  2 54/7523 آالت خط تولید متصدي ماشین 24

  2 55/7523 مسئول قفل و لوالزنی 25

  2 56/7523 متصدي ماشینهاي پرس ساده و تزریقی 26

  2 57/7523 متصدي رندیدن قطعات چوبی 27

  2 59/7523 عمومی صنایع چوبکارور ماشینکاري  28

  2 60/7522 هاي رام چوب بري برشکار اره 29
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 دفتر برنامه ریزي و تألیف آموزش هاي فنی و حرفه اي و کاردانش ( نیازسنجی شغلی )

  1-5فهرست مشاغل استخراج شده از نمون برگ  1-6برگ  نمون

 اپراتورهاي کارخانجات کاغذ و خمیرکاغذعنوان حرفه: 

 8171کد: 

 9کدگروه شغلی:   ذغاک  و صنایع چوبعنوان گروه شغلی:

 

سطح  کدشغل عنوان شغل ردیف 
 مهارت 

 شرح مختصر شغل

  2 31/8171 رئیس ماشین کاغذ 1
  2 32/8171 متصدي خشک کننده کاغذ 2
  2 33/8171 متصدي دستگاه برش کاغذ 3
  2 34/8171 کاروربازیافت کاغذ 4
  2 35/8171 کاغذ متصدي تهیه مواد اولیه 5
  2 36/8171 متصدي انبار ( دپوي ) کاغذ 6
  2 37/8171 متصدي پوست کنی گرده بینه 7
  2 38/8171 متصدي خردکن و تهیه چیپس 8
  2 39/8171 متصدي برج پخت خمیر کاغذ 9
  2 40/8171 متصدي پرس خمیر کاغذ 10
  2 41/8171 متصدي دستگاه پاالیش خمیر 11
  2 42/8171 هدباکس متصدي 12
هاي  کننده رول کننده و حمل جمع 13

 کاغذ
43/8171 2  

  2 44/8171 اپراتور اتاق فرمان 14
سرویس کار ماشین هاي کاغذ  15

 سازي
45/8171 2  

  2 46/8171 مسئول کنترل کیفیت کاغذ 16
  2 47/8171 مسئول آزمایشگاه مکانیکی کاغذ 17
  2 48/8171 ی کاغذمسئول آزمایشگاه شیمیای 18
  2 49/8171 متصدي انبار(دپوي) چوب 19
  2 50/8171 متصدي پوست کنی چوب 20
  2 51/8171 متصدي شستشوي مواد 21
  2 52/8171 متصدي اتوي ورقهاي کاغذ 22
  2 53/8171 متصدي دستگاه فوردرینیر 23
  2 54/8171 متصدي تانک مخلوط کن 24
  2 55/8171 غذمتصدي غربال خمیر کا 25
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 تألیف آموزش هاي فنی و حرفه اي و کاردانش ( نیازسنجی شغلی ) دفتر برنامه ریزي و 
 1-5فهرست مشاغل استخراج شده ازنمون برگ 1-6نمونه برگ

 9: کدگروه شغلی ناملبمصنایع چوب و عنوان گروه شغلی: 8172کد:  اپراتورهاي کارخانجات فرایندهاي چوبعنوان حرفه: 

 
 شرح مختصر شغل سطح مهارت  کدشغل عنوان شغل ردیف 

  2 31/8172 اپراتور ساخت چوب پالستیک 1
  2 32/8172 کارور تهیه تخته خرده چوب 2
  2 33/8172 کارور تهیه روکش چوبی 3
  MDF 34/8172 2کارور تهیه تخته  4
  2 35/8172 کارگر یارد چوب بري 5
  2 36/8172 مسئول آماده سازي گرده بینه  6
  2 37/8172 رئیس قسمت چوب بري 7
  2 38/8172 درجه بند چوب 8
  2 39/8172 متصدي چسب و پرس الیه  9
  2 40/8172 کارگر دستگاه نئوپان بر 10
  2 41/8172 اپراتور روکش زنی 11
  2 42/8172 سنباده کار نئوپان 12
  HPL( 43/8172 2پرسکار فورمیکا( 13
  2 44/8172 تراش چوبمتصدي ماشین  14
  2 45/8172 متصدي کنترل کیفیت تخته چند الیه و روکش 15
  2 46/8172 متصدي حمل گرده بینه 16
  2 47/8172 متصدي ماشین لوله بري 17
  2 48/8172 ها کارگر جمع کن و حمل الیه 18
  2 49/8172 ها متصدي دستگاه دوخت الیه 19
  2 50/8172 پرسکار تخته الیه 20
  2 51/8172 ها بري روکش مسئول دسته بندي و اندازه 21
  2 52/8172 متصدي کنترل و ارزشیابی 22
  2 53/8172 ها متصدي تیزکردن تیغه خردکن 23
  2 54/8172 متصدي لیفت تراك و باالبر 24
  2 55/8172 اره موتورچی ( قطع گرده بینه) 25
  2 56/8172 ه تختهتبدیل کننده گرده بینه و الوار ب 26
  2 57/8172 میلی متر) 5/2متصدي لوله بري( تهیه الیه به ضخامت  27
  2 58/8172 هاي مدادسازي سرویس کننده ماشین 28
  2 59/8172 برشکار و تقسیم کننده چوب مدادها 29
  2 60/8172 هاي برنده ( برش چوب) تیزکن تیغه 30
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حرفه/ نیاز سنجی شغلی حرفهطراحی  مفهومی  حرفهتحلیل  يکارتکالیف تحلیل 
تدوین استاندارد شایستگی  

حرفه

دنیاي کار 

استاندارد طراحی مفهومی  
ارزشیابی حرفه 

گروه بندي کارها تحلیل استاندارد عملکرد
تدوین استاندارد ارزشیابی 

کارها
تدوین استاندارد ارزشیابی 

حرفه
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 مقدمه

شـود و اجـزاء مـرتبط بـا شـغل      ریزي دنیاي کار به نقش و جایگاه شغل و حرفه پرداخته میدر این مرحله از فرآیند برنامه
هـا در  ها و شـغل ترین مراحل فرآیند بوده و ارتباط مشاغل و حرف با دیگر حرفهگردد. این قسمت یکی از اصلیبررسی می

 کند.اي ایفا میاي نقش تعیین کنندهترسیم توسعه حرفه

 

 اي ملیهاي حرفهصالحیت -1-2

 اي ملـی اسـتفاده  هاي حرفهاي و رویکرد مبتنی بر شایستگی از نظام صالحیتهاي فنی و حرفهجهت دستیابی به آموزش
 اي دارد.ها در نظام آموزش نقش تعیین کنندهبندي و سازماندهی صالحیتگردد. در این روش سطحمی

ترین موارد چارچوب صالحیت حرفـه  در بسیاري از کشورها، نظام صالحیت حرفه ملی در حال اجرا و ارزشیابی است. مهم
 اي عبارت است از:

آموزش فنی و حرفه  اي افزایش کیفیت 
سئولیتسازي شفاف  پذیري و تربیت نیروي کار با صالحیتو موافقت در مورد م

آموزشی  ارتباط بین سطوح مختلف 
 ایجاد رتبه بندي در گواهینامه و مدارك

 هااطمینان خاطر از انتقال پذیري مهارت
وانایی تلفیق نظام رسمی   غیررسمی یادگیري  –ت

 

 توان تعریف کرد.زیر میاي ملی را به صورت به طور کلی چارچوب صالحیت حرفه

ها، سطوح و انواع مختلـف را بـه صـورت منسـجم و همگـون براسـاس       ها، مدارك و گواهینامهچارچوبی است که صالحیت
 دهد.هاي توافق شده به همدیگر ارتباط میاي از معیارها و شاخصمجموعه

د. زمان و مکان یـادگیري مهـم نیسـت. فـرد     اي داده می شودر این چارچوب به مهارت و تجربه در کنار دانش ارزش ویژه
-اي مـی مسئول یادگیري خود در طول زندگی است و به یادگیري مادام العمر (اطلبوالعلم من المهد الی اللحد) توجه ویژه

 شود.

 اي کشور افریقاي جنوبی آورده شده است.هاي حرفه) چارچوب صالحیت2-1به عنوان نمونه در شکل زیر (شکل 
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 هاي ملی کشور آفریقاي جنوبیچارچوب صالحیت 1-2شکل 

 

 اي ملی در ایرانصالحیت حرفه 2-2
 آورده می شود. INQ(Iranian National Qualification)اي ملی در ایران با صالحیت حرفه

) مقایسـه بـین   2-2سطحی صالحیت ملی در جدول زیر (جدو ل 8و نظام  ISCOبراي ارتباط بیشتر نظام چهار سطحی 
 این صالحیت مهارتی صورت گرفته است.
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 و صالحیت ملی  ISCO2008اي مقایسه سطوح صالحیت مهارتی حرفه 2-2جدول 

سطوح صالحیت 
مهارتی در حرفه هاي 

ISCO2008 

شماره 
سطح 

ISCO2008 

شماره سطح 
 ملی

سطوح صالحیت 
 ملی

 4 متخصصان

7 

6 

5 

 دکتري

 کارشناسان ارشد

 مهندسان، کارشناسان

 3 هاتکنسین
4 

3 

 تکنسین ارشد

 تکنسین

 2 کارگران ماهر
2 

1 

 کمک تکنسین

 کارگر ماهر

 کارگر ساده بدون سطح 1 کارگران ساده

 

 توسعه حرفه اي (شغلی) -3-2

گروه شغلی اي در هر زمینه شغلی (گروه بزرگ شغلی) است. مثالً در اي، طراحی توسعه حرفهیکی از مراحل طراحی حرفه
را به این گونه تعریف کرد که؛ پیش بینـی و امکـان رشـد گـروه      این رشتهاي توان توسعه حرفه، میمبلمانصنایع چوب و

 .صنایع چوبی و ایجاد مسیرهاي مختلف و متنوع براي رسیدن به سطوح باالي مهارت صنایع چوبشغلی 

با طی مسیر آموزش  کارگر ماهر صنایع چوبتواند از سطوح پایین مثالً ، فرد میرشته مذکوراي اي حرفهنمودار توسعه در
برسد. انتخـاب مسـیر ارتقـاء و     صنایع چوبهاي باالیی در این حرفه مثالً تکنسین یا تکنسین ارشدو کسب مهارت به الیه

 اي شغلی است.شایستگی از خصوصیات توسعه حرفهپیشرفت و ایجاد انگیزه و ارتقاء مهارت و 

ها با رعایت کدهاي مربوط آورده شده و ارتباط آنصنایع چوب رشته اي توسعه حرفه 2-4و  2-3هاي زیر شکل در دیاگرام
  است. ذکر این نکته ضروري است که کدهاي حرفه در هر سطح با سطوح باال و پایین متفاوت است.
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 کارگرساده تعریف

 کارهـاي و  نظافـت  وسایل، نقل و حمل مانندهاي مختلف زمینه در را ايپایه و ساده کارهاي که هستند افرادي ساده کارگران
 دیگـر  عبـارت  بـه . دهند انجام باید را کاري چه که شود گفته دقیقاً افراد این به معموالًباید. دهندمی انجام را ساختمانی ساده

 مـدت  کوتـاه  آمـوزش  آنـان  بـراي  کارجدیـد  دنیـاي  در ولی پذیرندفرمان و نیستند کار انجام و گیريتصمیم به قادر خودشان
 .شودمی اجرا و طراحی مربوطه کارهاي انجام براي توجیهی

 

 کارگرماهر تعریف

 گواهینامـه  کسـب  بـا  و نمـوده  کسب آموزش دوره یک در را غیرفنی و فنی شایستگی و صالحیت که است فردي ماهر کارگر
 افـراد  این. دهد انجام خوبی به را شغل به مربوط وظایف میتواند و دارد کامل عملی اجرایی تسلط حرفه یا شغل یک در معتبر
 بـه  مربـوط  کارهـاي  طراحـی  و اجرا فرآیند در خود وظایف شرح با مناسب آگاهی داشتن و کاربردي فنی دانش کسب ًبا غالبا
 و کارسـاختمانی بـرق  گـاز،  و بـرق  جوشـکار کابینت ساز چـوبی ، ، تأسیسات کشلوله مثال طوربه. دهندمی انجام را خود شغل

 .هستند ماهر کارگران از هایینمونه مونتاژ خط کارگران

 

سین تعریف کن  ت

 توانـد مـی  و دارد کامل تسلط شغل یا شغلی گروه یک از مهارت چند نظري دانش بر کاربردي حد در که است فردي تکنسین
 در اسـت  قـادر  او. اسـت  نظـري  دانش کسب میزان در ماهر ازکارگر تکنسین تمایز وجه. نماید اجرا خوبی به را محوله  وظایف
 تکنسـین  بـرق،  تکنسـین صنایع چـوب ،  تکنسین تولید، خط تکنسین. نماید گیريتصمیم و باشد صاحبنظر نظري هايزمینه
 تکنسـینی  مشـاغل  از هـایی نمونـه  سرپرستی و مختلف هايسیستم تعمیرکار اندازي،راه و نصب تکنسین فنی، و کیفی کنترل
 .هستند

 

 متخصص تعریف

 ودر نمایـد  ایجـاد  سیسـتم  در را تغییراتی تواندمی او. دارد هامهارت با ارتباط در باالیی نظري دانش که است فردي متخصص
 کاري موضوع با ارتباط در تواندمی او.  است ایده و فکر صاحب متخصص و کارشناس. دهد تغییر را سیستم طراحی نیاز صورت

 و فنـی  هـاي آمـوزش  تـألیف  و ریزيدفتربرنامه کارشناس. نماید گیريتصمیم مختلف سطوح در و باشد داشته تري وسیع دید
 متخصـص  کارشـناس  از هایینمونه بهداشت و ایمنی کارشناس صنعتی، تولید کارشناس صنعتی، طراحی کارشناسان اي،حرفه
 .است
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اي به صورت کلی آورده شده است. در این جدول به تغییر سطوح کدگذاري مسیر اصلی توسعه صالحیت حرفه 2-3در جدول 
 رقمی اشاره شده است. 8مهارتی در کدهاي 

 
 

 2-3جدول 

طوح س ايکدگذاري مسیر اصلی در توسعه صالحیت حرفه
 مهارتی

 

FG 
4 

 

E                                                                
3 

 
 

D        CBA 

2 

 1 کارگر ساده
 

در صورت کسب صالحیت و داشتن شرایط  Dو  Cو  Bو  Aشود هر یک از افراد مشاغل در چهار حرفه همانطور که دیده می
 که در سطح چهار است نیز برسند. Fاي به حرفه وارد شده و حتی در صورت احراز صالحیت حرفه Eتوانند به حرفه ارتقاء می

 

سیر توسعه صالحیت حرفه -4-2  و مبلمانرشته صنایع چوب  ايروش کدگذاري براي تعیین م

رقمی است چهار رقم سمت چپ این کدها مربوط به کدحرفـه اسـت    8کدهاي مربوط به هر حرفه در مسیر توسعه صالحیت 
هاي پنجم و ششم به کد مسیر توسعه اشاره دارد و دو رقم آخر که بـا  استخراج شده است. رقم ISCO2008که با انطباق از 

آیـد بـه سـطح مهـارت     می 9. در واقع آخرین عدد که به همراه عدد کندشود به سطح مهارت اشاره میشروع می 9عدد ثابت 
 پردازد.حرفه مورد نظر می

#### ۰۱۹۶ **** 0196 

**** 0193 

 0192 **** 0192 #### 0192  0196×××× 
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-اي ملی، تعداد حرفهاي چگونه انتخاب شده باشد و همچنین تعداد سطوح صالحیت حرفهکه زمینه شغلی و حرفهبا توجه به این
اي است. در شکل زیر تعداد حرفه در هر سطح صالحیت حرفهمورد متغیر  40تا  15اي از هاي به کار رفته شده در توسعه حرفه

 آورده شده که در کشورهاي مختلف متفاوت است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايفهتعداد حرف در هر سطح صالحیت حر 4-2شکل 
 

 
 

 

  

4سطح مهارت 
درصد مشاغل و حرف30

3سطح مهارت 
درصد مشاغل و حرف20

2سطح مهارت 
درصد مشاغل و حرف40

1سطح مهارت 
درصد مشاغل وحرف10

سطح 
8صالحیت 

سطح 
  7صالحیت 

سطح 
6صالحیت 

سطح 
 5صالحیت 

سطح 
 4صالحیت 

سطح 
3صالحیت

سطح 
 2صالحیت 

سطح 
  1صالحیت 

سطح صالحیت  
عمومی 

گروه اصلی حرفه 3-6 گروه اصلی حرفه 2-4 گروه اصلی حرفه 8 -4 گروه اصلی حرفه 1-2

زیرگروه اصلی حرفه 15-25 زیرگروه اصلی حرفه 10-15 زیرگروه اصلی حرفه 30 -15 زیرگروه اصلی حرفه 4-8

حرفهگروه فرعی  30-60 گروه فرعی حرفه 20-40 گروه فرعی حرفه 40-80 گروه فرعی حرفه 10-20

واحد حرفه 100-200 واحد حرفه 80-150 واحد حرفه 150-300 واحد حرفه 40-80

شغل 600-1200 شغل 400-800 شغل 800-1600 شغل 200-400

گروههاي اصلی حرفه
)10-20(

زیر گروههاي اصلی حرفه
)40-80(

گروههاي فرعی  
حرفه

)100-200(

واحد حرفه
)400-800(

شغل 
)2000-4000(

تعداد حرفه و مشاغل 
در سطوح گوناگون 

مهارتی
گرایش

تخصص گرایی



94 

 

 اي رشته صنایع چوب  نقشه توسعه حرفه

 مهندسی صنایع چوب

21410195 

 

 تکنیسین ارشد صنایع چوب

31190194 

 

 تکنیسین صنایع چوب

31190193 

 

 

 اي کمک تکنیسین مبلمان صفحه

71150292 

 
 کمک تکنیسین مبلمان ماسیو

71150192 

 

 

 کارگر ماهر صنایع چوب

75220191 
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حرفه/ نیاز سنجی شغلی حرفهطراحی  مفهومی  حرفهتحلیل  يکارتکالیف تحلیل 
تدوین استاندارد شایستگی  

حرفه

دنیاي کار 

استاندارد طراحی مفهومی  
ارزشیابی حرفه 

گروه بندي کارها تحلیل استاندارد عملکرد
تدوین استاندارد ارزشیابی 

کارها
تدوین استاندارد ارزشیابی 

حرفه
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 مقدمه
هدف اصلی از تحلیل حرفه این است که مشاغل و کارها به دفعات تجزیه کردند تا اجزاء آن بدست آید. به این ترتیب اطالعاتی 

و کار، ایـن روش هنـوز در    رغم تغییرات بنیادي در زمینه تحیل شغلآید. علیدر مورد آموزش هر شغل و در آمد به دست می
آوري اطالعات شود، جمعهاي خدماتی و مدیریتی میشود که شامل حرفهمی ها و به منظور خاصی به کار بردهبرخی از بخش

 در این روش معموالً مشاهده، مصاحبه پرسشنامه و ... است.

 هاي تحلیل حرفه شامل موارد زیر است: قبالٌ اشاره شد که انواع تکنیک

ک ستندات سازمانیت ک دانش و م  نی

شاهده  ک م کنی  ت

ک مصاحبه کنی  ت

عمومی، تجزیه و تحلیل داده شنامه  شنامه (شامل: پرس ک پرس کنی  ) و دلفی) CODAPهاي شغلی (ت

ک فرآیند گروهی (شامل: بارش مغزي، گروه رسمی، دیکوم  کنی کوم مفهومی، تحلیل کارکردي، DACUMت ، دی
شی و ...)تجزیه و تحلیل میدان نیرو،   کنفرانس پژوه

هـاي شـغلی   از دو روش تکنیـک پرسشـنامه بـا فرآینـد تجزیـه و تحلیـل داده       صـنایع چـوب  در تحلیل حرفه در گروه شغلی 
)CODAP و تکنیک فرآیند گروهی با تکیه بر بارش مغزي و دیکوم (DACUM.استفاده کرد 

شنامه  -1-3 ک پرس کنی  ت

همین سند با عنوان نیازسنجی شغلی به صورت  1داده هاي شغلی) که در بخش در روش تکنیک پرسشنامه (تجزیه و تحلیل 
 تکمیل و فرم نهایی حرف تهیه شده است. 1-6تا  1-1هاي تفصیلی نمون برگ

کوم  -2-3  DACUM(Develop A Curriculum)دی

هـاي متـداول در تجزیـه و    اقتباس شده است به عنـوانی یکـی از روش  " تدوین برنامه درسی"دیکوم که از حروف اول عبارت 
اي است براي تحلیل یک شغل، حرفـه و یـا   شود. به عبارت دیگر پروسهتحلیل حرف و مشاغل با شیوه جدید به کار گرفته می
اي کامالً متفاوت از تحلیل شغل است. در واقع در ایـن روش بـه جـاي    فرآیند یا عملکرد رویکرد. روش دیکوم به تحلیل حرفه

-) به صورت هدایت شده گفتگـو مـی  Expert Workersل یا تکمیل پرسشنامه، با کارگران متخصص (مشاهده مستقیم شغ

 گردد:شود. در این روش فلسفه اصلی زیر دنبال می

 سی می  توانند شغل خود را توصیف کنند.خبرگان هر حرفه و شغل بهتر از هر ک
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  ست از تعریف دقیق عبارت راي تعریف هر شغل یا حرفه  -کارهایی که به وسیله خبرگان انجام میراه مؤثر ب
 شود.

 .به منظور انجام هر کار مقدار دانش، مهارت و نگرش خاصی مورد نیاز است 
هزینه بودن و سریع بودن مند براي تحلیل حرفه و شغل است و از زوایاي آن به مؤثر بودن، کمدر واقع دیکوم یک روش نظام

 توان اشاره کرد.آن می

 

کوم گروه شغلیکارگاه  -1-2-3   صنایع چوب              اجرایی دی

کوم الف  ) تعاریف کارگاه دی

 ): Dutyوظیفه ( -1-الف

بیان کلی در مورد دامنه بزرگی از کارهاي انجام شده در یک شغل یا حرفه است. وظیفه عنوانی است از یک Dutyوظیفه 
 گیرند، این بیانیه عملکردي قابل مشاهده نیست! خوشه تکالیف مرتبط با هم که در کنار همدیگر قرار می

  وظیفه دارد. 12الی  6معموالً هر شغل یا حرفه 
 ع به شغل باید معنی  دار باشد.وظیفه بدون ارجا

کلیف کاري ( -2 –الف   )Taskت

  کلیف کاري ک محصول است یا Taskت ک پیامد مفید که این پیامد مفید یا ی کوچکترین واحد کاري است با ی
ک خدمت.اخذ  ک تصمیم و یا ی  ی

 شخص می ع و انتهاي م شخص و معین است و داراي شرو کلیف کاري واحد کاري م ک ت  باشد.ی
 دازه شاهده و ان کلیف کاري قابل م ک ت گر کارها قابل انجام است.ی ستقل از دی  گیري است و م
 ) کلیف کاري شامل حداقل دو مرحله ک ت  ) است. Stepی
  کلیف کاري  20تا  6معموالً در هر وظیفه بین  ) وجود دارد.(Taskت
  کالیف کاري در هر شغل یا حرفه معموالً در محدوده  عدد قرار دارد. 125الی  75تعداد ت
 .کالیف وظایف است گر ت سته به دی کلیف کاري ناواب  ت

 تکالیف کاري در هر شغل یا حرفه مبتنی بر سه نوع زیر است:

  کلیف کاري عملیت ر مهارت   مبتنی ب
 ر مهارت دانش کلیف کاري مبتنی ب  ت
  غیرفنی ستگی  ر شای کلیف کاري مبتنی ب  ت
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 )Stepمرحله ( -3-الف 

 .مفصل، فعالیت مانند و مورد نیاز براي انجام یک تکلیف کاري است هايرویهزیرشاخه تکلیف کاري است،  Stepمرحله 
 ) است.Stepمرحله ( 3یا  2همانطور که در تعریف تکلیف کاري آمد هر تکلیف کاري یا کار شامل 

 کنند. ریزان درسی تعیین میشود و تنظیم مراحل را برنامهدر کارگاه دیکوم، مراحل مشخص نمی نکته:

 شود.صل بررسی میمف 1-4هاي بعدي سند و در مرحله تحلیل تکالیف کاري نمون برگ ) در بخشStepمرحله(

 براي بیان و تفهیم بهتر ارتباط وظیفه، تکلیف کاري و مرحله به یک مثال ارائه شده است.

 

 مثال براي شغل سرایداري:

 

 

 

 

 

 

 

  

 :Job سرایداري: شغل
Homeowner 

 Duty: Main Tain نگهداري حیاط: وظیفه
The Yard 

روشن کردن : مرحله کاري
 دستگاه چمن زنی 

Step: Start The 
Mower 

کوتاه کردن : تکلیف کاري
 چمن

Task: Mow The 
Lawn 
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 کارھا وظایف

L1- 24 ساعت900=تکلیف کاري 

L2=  17 ساعت900=تکلیف کاري  

L3= 52 ساعت 1800 =تکلیف کاري  

 

 

 

 

 

 نصب یراق کابینت
چیدمان و نصب 

 کابینت
 ساخت در کابینت مونتاژ کابینت

ساخت کشوي 
 کابینت

 نقشه کشی کابینت ساخت یونیت کابینت
تولید کابینت 

 چوبی آشپزخانه

12 26 L1 0107 20 32 L3 0106 10 20 L1 0105 22 25 L1 0104 15 35 L1 0103 35 40 L1 0102 20 40 L1 0101 134 218  01 
 

 ساخت مبل تکی ساخت مبل دونفره ساخت میز جلو مبلی نهایی مبلمونتاژ 
نمونه سازي قبل از 

 تولید

ساخت شابلون و 
الگوي مبلمان 

 مسکونی

نقشه کشی مبلمان 
 مسکونی

تولید مبلمان 
چوبی صفحه اي 

خانگی 
 (نشیمن)

8 10 L3 0207 10 30 L2 0206 16 25 L3 0205 15 48 L2 0204 10 15 L3 0203 10 15 L3 0202 ۲۰ 25 L3 0201 130 282  02 
  

 

 

 

 

 

 

 3600ساعت کلی 
 % نظري40عملی    % 60

 
 میز زیر تلویزیونی

 میز ناهار خوري صندلی چوبی
نصب قطعا ت تکمیلی 

 ویراق

8 25 L2 0211 10 43 L2 0210 15 25 L3 0209 8 24 L1 0208 

جدول تحلیل حرفه (جدول دیکوم) -1-3 نمون برگ  
75220191کارگر ماهر صنایع چوب کد:  1نام حرفه در سطح صالحیت   

71150191کمک تکنسین صنایع چوب (مبلمان صفحه اي)    کد :  2نام حرفه در سطح صالحیت   
3119193تکنسین صنایع چوب    کد:  3نام حرفه در سطح صالحیت    
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L1= 24 ساعت900=تکلیف کاري 

L2=  17ساعت900=تکلیف کاري  

L3= 52 ساعت 1800 =تکلیف کاري  

 کارھا وظایف

 
 
 

 

 

 

نصب قطعات کمکی 
مبلمان کودك و 

 نوجوان

ساخت تختخواب 
 کودك و نوجوان

 ساخت گهواره کودك
ساخت جاکتابی کودك 

 و نوجوان

ساخت میزتحریر و 
صندلی کودك و 

 نوجوان

ساخت کمد لباس و 
 لوازم کودك و نوجوان

نقشه کشی مبلمان 
 کودك و نوجوان

تولید مبلمان 
اي چوبی صفحه 

 کودك و نوجوان
15 20 L1 0307 15 30 L3 0306 17 20 L3 0305 15 35 L1 0304 20 36 L2 0303 15 20 L1 0302 ۲۲ 40 L2 0301 119 201  03 

 

 ساخت تختخواب تاشو
ساخت تختخواب یک 

 نفره و دونفره

ساخت صندلی 
 آرایش

ساخت ویترین و 
 ساخت جاکتابی

ساخت میز آرایش و 
 ساخت دراور

 قاب آیینهساخت 
نقشه کشی سرویس 

 خواب

تولید سرویس 
خواب صفحه اي 

 چوبی
10 20 L3 0407 12 25 L3 0406 12 20 L1 0405 12 15 L1 0404 20 25 L2 0403 10 15 L1 0402 60 90 L2 0401 166 278  04 

 
 
 
 
 
 
 

 

 3600ساعت کلی 
 % نظري40% عملی    60

 
ساخت میز کامپیوتر 

 و میز تحریر

 ساخت کمد لباس ساخت پاتختی

10 16 L2 0410 10 26 L1 0409 10 16 L1 0408 

جدول تحلیل حرفه (جدول دیکوم) -1-3نمون برگ   
75220191کارگر ماهر صنایع چوب کد:  1نام حرفه در سطح صالحیت   

71150191کمک تکنسین صنایع چوب (مبلمان صفحه اي)    کد :  2صالحیت نام حرفه در سطح   
3119193تکنسین صنایع چوب    کد:  3نام حرفه در سطح صالحیت    
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 کارھا وظایف

L1= 27 ساعت900=تکلیف کاري 

L2=  25ساعت900=تکلیف کاري  

L3= 45 ساعت 1800 =تکلیف کاري  

 
 
 

 
 

   
 

 
ساخت نیمکت 

 آموزشی

ساخت پارتیشن 
 اداري

ساخت فایل و 
هاي  کابینت

 چندکشویی

ساخت جاکتابی و 
هاي اداري  قفسه

 اي صفحه

ساخت میزتحریر و 
 میزکنفرانس اداري

ساخت و نصب فریم 
 چوبی

نقشه کشی مبلمان 
 اداري

تولید مبلمان 
 اي اداري صفحه

12 25 L1 0507 12 20 L3 0506 12 20 L3 0505 15 25 L1 0504 12 22 L2 0503 11 15 L3 0502 60 90 L3 0501 151 247  05 
 

 

ساخت پنجره هاي 
 تزئینی

ساخت پنجره هاي 
 ساده و کتیبه دار

ساخت درهاي 
 ضدسرقت

ساخت درهاي قاب و 
 تنکه

ساخت انواع درهاي 
 پرسی

ساخت شابلون و 
الگوهاي در و پنجره 

 چوبی

نقشه کشی در و 
 پنجره چوبی

 تولید در و پنجره چوبی

10 20 L3 0607 10 20 L3 0606 10 20 L3 0605 17 20 L3 0604 10 30 L2 0603 5 20 L3 0602 15 25 L3 0601 119 215  06 

 
 
 
 
 

 3600ساعت کلی 
 % نظري40% عملی    60

مبلمان اداري و  نصب
چیدمان در محل 

 استقرار

مونتاژ مبلمان اداري 
 در محل استقرار

7 10 L3 0509 10 20 L3 0508 

 
نصب و مونتاژ در و 

 پنجره چوبی

نصب یراق آالت درو 
 پنجره چوبی

هاي  ساخت پنجره
 دوجداره

17 20 L3 0610 10 20 L3 0609 15 20 L3 0608 

جدول تحلیل حرفه (جدول دیکوم) -1-3نمون برگ   
75220191کارگر ماهر صنایع چوب کد:  1نام حرفه در سطح صالحیت   

71150191صنایع چوب (مبلمان صفحه اي)    کد : کمک تکنسین  2نام حرفه در سطح صالحیت   
3119193تکنسین صنایع چوب    کد:  3نام حرفه در سطح صالحیت    
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 وظایف كارھا

L1= 24 ساعت900=تکلیف کاري 

L2=  17ساعت900=تکلیف کاري  

L3= 52ساعت 1800 =تکلیف کاري  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ساخت سالنهاي آمفی 
 تئاتر و سینما

ساخت اتاق استودیو 
هاي  و سالن

 آکوستیک

ف و سقف و کساخت 
 دیوار کاذب

 ساخت مجموعه سونا

ساخت سالن 
آموزشی، کنفرانس و 

 جلسات

نقشه کشی 
 دکوراسیون داخلی

تولید 
دکوراسیون 

 داخلی
22 30 L3 0706 15 20 L3 0705 13 20 L3 0704 15 35 L3 0703 10 20 L3 0702 20 34 L3 0701 95 159  07 

 

ساخت نماي خانه 
 هاي چوبی

ساخت خانه هاي 
 پیش ساخته چوبی

ساخت لوازم بازي 
 ها چوبی در پارك

ساخت صندلیهاي 
 پارك

ساخت سایه بان و 
 آالچیق هاي چوبی

ساخت نرده هاي 
 چوبی

نقشه کشی مبلمان 
 شهري

تولید مبلمان 
 شهريچوبی 

14 26 L3 0807 14 25 L3 0806 10 14 L3 0805 10 12 L3 0804 14 20 L3 0803 14 34 L3 0802 14 21 L3 0801 90 148  08 
 

 
 

 3600ساعت کلی 
 % نظري40% عملی    60

دبالست کردن  و سن
 سوزاندن چوب

 الك و الکل کاري
رنگ کاري 

 نیتروسلولزي
 (سیلر و کیلرکاري)

 بی رنگ کردن چوب
رنگ کاري پوششی 

 چوب
 (روغنی)

رنگ کاري پوششی 
 چوب

 (فوري)

زیرسازي کار و 
 ماستیک کاري

رنگ کاري 
 مبلمان چوبی

12 20 L3 0907 16 21 L3 0906 12 22 L2 0905 10 22 L3 0904 12 20 L1 0903 15 25 L1 0902 25 30 L1 0901 148 235  09 

جدول تحلیل حرفه (جدول دیکوم) -1-3نمون برگ   
75220191کارگر ماهر صنایع چوب کد:  1نام حرفه در سطح صالحیت   

71150191کمک تکنسین صنایع چوب (مبلمان صفحه اي)    کد :  2صالحیت نام حرفه در سطح   
3119193تکنسین صنایع چوب    کد:  3نام حرفه در سطح صالحیت    
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 وظایف كارھا

L1= 24 ساعت900=تکلیف کاري 

L2=  17ساعت900=تکلیف کاري  

L3= 52 ساعت 1800 =تکلیف کاري  

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 رنگ کاري برجسته
 رنگ کاري الوان
 (ترك و چروك)

 پتینه کاري چوب
ورق طالکاري و 
 لندن کاري چوب

10 20 L3 0911 10 20 L3 0910 16 10 L3 0909 16 20 L3 0908 
 

  و فنربندي نوارکشی لفاف کاري اسفنج و فوم کاري
انتخاب پارچه و مواد 

 کمکی رویه کوبی

انتخاب مدل رویه 
 کوبی

رویه کوبی 
 مبلمان چوبی

12 15 L2 1005 14 19 L2 1004 10 24 L1 1003   L1 1003     6 12 L1 1002 5 10 L3 1001 80 135  10 

 

 لمسه دوزي
نصب یراق آالت تزئینی و 

 مونتاژ
 پارچه دوزي(دوخت)

کشیدن پارچه بر روي 
 مبل

 برش پارچه و فوم

12 20 L3 1008 5 15 L3 1007 16 20 L3 1006   L3 1006   L3 1006 
 

سرویس ماشین 
 cncآالت پیشرفته 

ها و  تعویض بلبرینگ
 ها شفت

ها و  تست دستگاه
 ماشین آالت

کاري ماشین روان 
 آالت

 تعویض تسمه ها
تعویض قطعات 

 معیوب
 عیب یابی ماشین

تعمیر و نگه داري 
ماشین آالت 
 صنایع چوب

24 31 L3 1107 15 29 L3 1106 23 30 L3 1105 6 15 L1 1104 5 10 L1 1103 10 20 L2 1102 20 25 L3 1101 103 160  11 

 3600ساعت کلی 
 % نظري40% عملی    60

جدول تحلیل حرفه (جدول دیکوم) -1-3نمون برگ   
75220191کارگر ماهر صنایع چوب کد:  1نام حرفه در سطح صالحیت   

71150191کمک تکنسین صنایع چوب (مبلمان صفحه اي)    کد :  2نام حرفه در سطح صالحیت   
3119193تکنسین صنایع چوب    کد:  3نام حرفه در سطح صالحیت    
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حرفه/ نیاز سنجی شغلی حرفهطراحی  مفهومی  حرفهتحلیل  يکارتکالیف تحلیل 
تدوین استاندارد شایستگی  

حرفه

دنیاي کار 

استاندارد طراحی مفهومی  
ارزشیابی حرفه 

گروه بندي کارها تحلیل استاندارد عملکرد
تدوین استاندارد ارزشیابی 

کارها
تدوین استاندارد ارزشیابی 

حرفه
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 یادآوري  -4-1

باشـد. ایـن پیامـد     یا تکالیف کاري کوچکترین واحد یک کار با پیامد خروجـی مشـخص مـی    Taskچنانکه قبالً اشاره شد 
گیـري اسـت. از    محصول یا یک تصمیم یا خدمات خواهد بود که داراي یک شروع و یک انتهاست و قابل شـاهده و انـدازه  

 گردد.  نیز در برخی موارد یاد می "کار"تکلیف کاري با عنوان 

شد. در ذیل هر کـار   نامیده می "مرحله کار"هاي الزم براي انجام یک تکلیف کاري بود که  نیز فعالیت Stepمرحله کار یا 
 نیز اشاره کرد.  subtaskتوان به اجزاء مستقل دیگري بنام پاره کار با  می

کرد ( -4-2 عمل دارد  ستان  ) Performance Standardا

نامند. معموالً در استاندارد و عملکرد  غل را استاندارد عملکرد کار میسطح قابل قبول براي انجام یک کار در یک حرفه یا ش
 شود.  گذارند آورده می آن دسته از انتظارات و شرایط انجام کار که قابلیت انجام کار را صحه می

 ماهر :  کارگردر حرفه  "با رایانهاجرایی کابینت هاي  رسم  و نقشه"به عنوان مثال؛ استاندارد عملکرد جهت انجام کار 

برداري به نحوي که مطابق با نقشه دستی موجود بـوده و عالئـم    کشی و در فرمت افزار نقشه با نرم کابینتهاي  رسم نقشه"
  "باشد. isoآن مطابق با استاندارد 

ستگی ( -4-3  ) Competency Levelسطح شای

شود کیفیـت انجـام کـار ممکـن      انجام می (𝐿3 یا 𝐿2 یا𝐿3)اي  صرفنظر از اینکه انجام کار در چه سطح صالحیت حرفه
مورد  "سطح شایستگی"عبارت دیگر سطح کیفی شناخته از یک شخص در محیط کار  است در محیط کار مدنظر باشد، به

انتظار از آن شخص است که مالك ارزیابی براي آن شخص است در بین کشورهاي مختلف یک نظام چهار سـطحی بـراي   
 اي تعریف شده است.  هریزي فنی حرف نامهسطوح شایستگی در بر

 )2008سطح بندي شایستگی (وهاب  
 باشد: اي می باشد که شامل موارد زیر می اي بصورت چهارمرحله هاي حرفه بندي شایستگی یکی از انواع سطح

فهـم سـطح پایـه, تعیـین, فهرسـت       –هاي پایه، داراي آگاهی و توانائی کار تنها تحـت سرپرسـتی   : دانستنی(Awarness)آگاهی -1
 نمودن، تشخیص، سوال نمودن، توانائی کسب اطالعات و نیازمند سرپرست بودن.

طور مستقل، توصیف، مشارکت، توضیح، کار بـا   دانش فنی انجام کار, توانائی انجام کار بدون سرپرستی به :(Knowledge)دانش  -2
 جاع به راهنما.استفاده از خطوط راهنما و دانستن در مورد زمان ار

ریزي و تحلیل، پاسخگویی در برابر کارهاي خود، سر و کار داشـتن   ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، برنامه :(Skill)مهارت  -3
ها جهت افزایش مشارکت خود و دیگران، فـراهم نمـودن خطـوط راهنمـا و هـدایت،       ها، کشف راه با سطح وسیعی از کارها و فعالیت

 انداز بیرونی. شایستگی به دیگران، تعیین چشمارائه 
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یـابی، هـدایت و راهنمـایی دیگـران،      خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد، نـوآوري، سـازگاري، عیـب    :(Mastery)سلطت -4
 انداز بلند مدت. اقتباس  چشم

 سطح صالحیت  -4-4

ها و نمون  صورت بگیرد. در تکمیل فرم در آن سطحمنظور از سطح صالحیت، سطح حرفه و یا شغلی است که آن کار باید 
(تکنسین) براي حرف و مشاغل تعریف شـده   L3(کمک تکنسین) و  L2(کارگر ماهر) ،  L1، سه سطح 1-4برگ تحلیل کار 

 است. 

ستگی  -5-4  اجزاء شای

شـود.   محصول گفتـه مـی  اي به توانایی انجام یک تکلیف کاري بر اساس یک توافق قبلی جهت تولید یک  شایستگی حرفه
اي به چهار  شایستگی، نظامی از دانش، مهارت و ایمان است که با توجه به استاندارد عملکرد و نحوه بکارگیري اخالق حرفه

)، مهارت attitude)، نگرش (knowledgeشود. دانش ( بندي می سطح و درجه، آگاهی، مهارت، خبرگی و احسن تقسیم
)skillsها هستند.  ست محیطی جزء شایستگی)، ایمنی و توجهات زی 

 هاي ذهنی و عقالنی و قدرت تجزیه تحلیل در مراحل انجام کار است.  دانش، توانایی -
گیـرد   حرکتی را در برمـی  -ها که در واقع همان حیطه روانی هاي عضالت و ایجاد هماهنگی بین آن مهارت به توانایی -

 گردد.  اطالق می
گردد و یـک   هاي احساسی و عاطفی، ارزشی و اخالقی کار مربوط می شود که به جنبه هایی گفته می نگرش به توانایی -

 نوع مهارت ذهنی و عملی است. 
 که مهارت متغیر کیفی است.  تذکر: دانش متغیري بیشتر کمی است در صورتی

کمیل کار  -6-4 کمیل فرم یا نمون برگ ت   صنایع چوب در گروه شغلی 1-4نحوه ت

نمون برگ ابتدا شناسنامه حرفه، وظیفه و کار با کدهاي مربوطه در سربرگ فرم تکمیل و پس از تعیـین  براي تکمیل این 
سطح صالحیت و شایستگی با دقت، استاندارد و عملکرد کار مناسب براي آن تعریف نمودند. در این قسمت حساسیت کار 

باط مستقیمی با ارزشیابی کـار دارد. بـه عبـارت دیگـر     بسیار زیاد است زیرا تعیین نوع و کیفیت استاندارد عملکرد کار ارت
گیرد. بعد از تعیین استاندارد عملکرد کـار کـه در    تر انجام می چنانچه استاندارد عملکرد دقیق آورده شود ارزشیابی صحیح

ازنظـرات  و  و مجله صنایع چوب و کاغـذ  ، نشریه  isoاز تطابق انجام صحیح کار با استانداردهایی نظیر صنایع چوب گروه 
بهره گرفته شد مراحل کار به ترتیـب   اعضاي اتحادیه تولید کننده گان و صادر کننده گان مبلمان مهندسی کارشناسی و 

هاي بعدي فـرم   دانش و مهارت مناسب مطابق با تعریف گفته شده قبل تکمیل گردید. در قسمت stepتکمیل و براي هر 
اي در انجـام کـار برخـوردار هسـتند. مثـل قـدرت        ها از اهمیـت ویـژه   شایستگیهاي غیرفنی آمده است که این  شایستگی

 گیري ، حل مسئله، سازمان دهی، مهارت گوش دادن، مدیریت کیفیت و ...  تصمیم

 ) 4-1هاي غیر فنی به هراه کدهاي شناسایی آنها به تفکیک ذکر شده است (جدول  در جدول زیر شایستگی
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 کدگذاري شایستگی هاي غیر فنی

 هاي جزء شایستگی هاي کلی شایستگی

هاي تفکر  شایستگی
(N1) 

 استدالل
(N11) 

 گیري تصمیم

(N12) 
 حل مساله

(N13) 
 تفکر انتقادي

(N14) 
 تفکر خالق

(N15) 
 

 

 نگرش سیستمی
(N2) 

داشتن درك درست از 
 سیستم سازمانی

(N21) 

تنظیم و اصالح عملکردهاي 
 سیستم

(N22) 

 بهبود عملکردهاي سیستم

(N23) 
   

 

العمر و  یادگیري مادم
 (N3)کسب اطالعات

آوري و گردآوري  جمع
 (N31)اطالعات

 (N33)تفسیر اطالعات (N32)دهی اطالعات سازمان
کاربرد فناوري 

 (N34)اطالعات
 (N35)یادگیري

توسعه شایستگی و 
 (N36)دانش

 مستند سازي 
(N37) 

 (N4)کاربرد فناوري
انتخاب و به کارگیري 

فناوري هاي 
 (N41)مناسب

به کارگیري فناوري هاي 
 (N42)مناسب

نگهداري فناوري هاي به 
 (N43)کارگرفته شده

   
 

ارتباط مؤثر و کار 
 (N5)تیمی

 اجتماعی بودن
 ( مردمی بودن)

(N51) 

 مهارت گوش کردن
 (N52)( خوب شنیدن)

 در تیمنقش 

(N53) 

شرکت در اجتماعات 
 وفعالیت ها

(N54) 

نمایش قدرت 
 رهبري افراد

(N55) 

احترام گذاشتن 
برارزش هاي 

 (N56)دیگران

آموزش 
 (N57)دیگران

 مذاکره
(N58) 

 مدیریت
(N6) 

 خودمدیریتی
(N61) 

مدیریت کارها و پروژه 
 )(N62ها

 مدیریت کیفیت

(N63) 
 مدیریت زمان

N64)( 
مدیریت منابع 

 (N65مالی

مدیریت مواد 
 )(N66وتجهیزات

مدیریت منابع 
 (N67)انسانی

 

 اي هقاخالق حر
(N7) 

 تعالی فردي 
(N71) 

 مسئولیت پذیري

(N72) 

 درستکاري
(N73) 

   
 

       (N81) کارآفرینی (N8)کارآفرینی
 محاسبه و ریاضی

(N9) 
       (N92)محاسبه و ریاضی
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تواند متفاوت باشد و در نهایت دانش پایه که  ابزار و تجهیزات بخش دیگري از موارد تکمیل فرم است که متناسب با نوع کار میمعرفی 
 . گیرد شامل علوم ریاضی، فیزیک و شیمی براي انجام کار مورد استفاده قرار می

کلیف کاري ( 1-6-4  )Guidelines for Developing Stepsراهنماي نوشتن مراحل ت

 .همه مراحل را با یک فعل عملی در زمان حال شروع کنید 
 مثال: تعمیرکردن، تنظیم کردن، نگهداري کردن، برنامه ریزي کردن، تعویض کردن، محاسبه کردن و ...

 همه افعال داراي مفعول هستند 
، تهیـه  قطعـات معیـوب، تهیـه یـراق آالت     ، تنظـیم برنامـه روزانـه، نگهـداري شـیر، تعـویض      مبلمـان مثال: تعمیر

 تحساب و ...رصو
 .همه مراحل قابل اندازه گیري و مشاهده هستند 
 .از واژه ارزیابی و صفات مرتبط با آن استفاده نکنید 

 مثال: واژگانی مانند خوب، مؤثر، درخور و ....
 .از واژه ارزیابی و قیدهاي مرتبط با آن استفاده نکنید 

 ند با سرعت، به آهستگی، فوري و....مثال: واژگانی مان
 .از جمالتی که یک نوع صالحیت را بیان می کند استفاده نکنید 

 مثال: جمالتی مانند با اعتمادبه نفس انجام می دهد.
 .از واژگان شناسایی، تشخیص، آشنایی، موردنیاز، مطلوب و .... استفاده نکنید 
  نوشتن استفاده کنید.فقط منظور را بیان کنید و از حداقل واژگان در 

ـرد    ک عمل ـابی  ست محیطی، ایمنی و ارزی راي نوشتن دانش، مهارت، توجهات زی توجه: همین محدودیت ها ب
 نیز وجود دارد.

 

کمیل شده در گروه شغلی صنایع چوب 1-4نمون برگ  -7-4  ت
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 حرفه 75220191 کد حرفه
صنایع کارگر ماهر 
 چوب

 L1 سطح صالحیت
بااستفاده از  استاندارد عملکرد کار:

لوازم و ابزار نقشه کشی انواع نقشه هاي 
 ISOکابینت چوبی را مطابق استاندارد 

 تولید کابینت چوبی آشپزخانه وظیفه 01 کد وظیفه ترسیم کند

 مهارت سطح شایستگی کار: نقشه کشی کابینت  کار 0101 کد کار
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 آماده سازي مقدماتی -1

 دانش: 
 روش ترسیم سه نماي کامل جسم  –خطوط اندازه و عدد اندازه  -انواع خطوط

 مهارت: 
 -اي و چوبی صفحه –اي  ترسیم انواع کابینت (صفحه –ترسیم تصویر مجسم از روي نما با دست آزاد 

 قابدار و یا ساده) -چوب و فلز

 ترسیم پالن -2

  دانش:
عالئم  -...)اي و  مانند ، یک طرفه ، دوطرفه، جزیره Uمانند ،  Lانواع پالن ( -پالن موقعیت کابینت

 استاندارد و نقشه کشی

 مهارت: 
 ترسیم چیدمان پالن کابینت دیواري آشپزخانه  –ترسیم چیدمان پالن کابینت زمینی آشپزخانه

ترســیم نقشــه کابینــت    -3
 آشپزخانه در پالن

 دانش:
 روش اندازه گذاري قطعات برحسب مواد بکار رفته -اصول ترسیم پالن موقعیت کابینت آشپزخانه 

  مهارت:
هاي برش جزئی و  نقشه ترسیم–ترسیم نقشه کامل کابینت زمینی و دیواري آشپزخانه با عالئم مربوط

 دتایل کابینت با عالئم مربوط

ــی   -4 ــه فنـ ــیم نقشـ ترسـ
هاي مختلف کابینـت   یونیت

 آشپزخانه

 دانش: 
 ها ها و یراق قطعات مختلف یونیت ترسیم–هاي مختلف کابینت آشپزخانه  یونیت

 مهارت: 
هاي مختلف  ترسیم نقشه کامل یونیت -هاي مختلف کابینت آشپزخانه با عالئم مربوطه ترسیم نقشه یونیت

هاي مختلف کابینت آشپزخانه با عالئم  هاي برش جزئی و دتایل یونیت ترسیم نقشه –کابینت آشپزخانه
 مربوطه 
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 2از       2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار  

   

ــرم   -5 ــتفاده از نـ اسـ
کشی  افزارهاي نقشه

 کابینت آشپزخانه

 دانش: 
روش ترسیم کابینت آشپزخانه با  –تري دي مکس و ...)  -روش ترسیم نقشه با نرم افزارهاي مختلف (اتوکد

 نرم افزارهاي نقشه کشی
 مهارت: 

ترسیم نقشه کامل کابینت  –ترسیم پالن موقعیت کابینت، به وسیله نرم افزار تخصصی نقشه کشی کابینت 
 آشپزخانه و یونیت هاي مختلف با نرم افزارهاي تخصصی

6-  

 —دانش: 

 —مهارت:   

  ندارد ایمنی

 مالکیت معنوي نقشه -و سرعت دقت نگرش

 ندارد محیطیتوجهات زیست 

شایستگی هاي غیرفنی 
 کد و سطح مورد نیاز کار

N92  محاسبه و ریاضی 

ابزار، تجهیزات، اسناد، 
 مواد مصرفی و منابع

 هاي نقشه کشینرم افزار  –کامپیوتر  -(مداد ،کاغذ، پاك کن، تخته رسم ) لوازم نقشه کشی دستی
 نمونه نقشه هاي کابینت -اسکنر -چاپگر -3dmaxاتوکد،

 ترسیمی  هندسه دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 حرفه 75220191 کد حرفه
صنایع کارگر ماهر 
 چوب

 L1 سطح صالحیت
  استاندارد عملکرد کار:

با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و 
یونیت کابینت  1614استاندارد مطابق با 

 تولید کابینت چوبی آشپزخانه وظیفه 01 کد وظیفه اي  را بسازد صفحه

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت یونیت کابینت  کار 0102 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

نقشه  تقسیم برشکاري براساس -1
 فنی 

 دانش: 
روش  –تقسیم قطعات یونیت کابینت براساس نقشه تعیین شده، و با توجه به متراژ مواد موجود 

 برشکاري با ماشین هاي پانل بر افقی و عمودي

  مهارت: 
 عموديو برشکاري با ماشین هاي اره گرد پانل بر افقی 

لبه چسـبانی قطعـات یونیـت     -2
 کابینت

 دانش:
روش لبه چسبانی صفحات با دستگاه هاي لبه چسبان  –روش انجام سوراخکاري جهت مونتاژ اولیه 

روش ایجاد کنشکاف پشت بند و تعبیه محل هاي مخصوص  -دستی و لبه چسبانی نیمه اتوماتیک
 آالت یونیت جهت نصب یراق

 مهارت: 
انجام لبه چسبانی  –مونتاژ اولیه  برايزن چند محوره  انجام سوراخکاري با دستگاه هاي سوراخ

ایجاد کنشکاف پشت بند و  -صفحات با دستگاه هاي لبه چسبان دستی و لبه چسبانی نیمه اتوماتیک
 آالت یونیت ماشین کاري محل هاي نصب یراق

 مونتاژ اولیه یونیت آشپزخانه -3

 دانش: 
 هاي مشخص شده در نقشه ها براساس کاربري روش مونتاژ یونیت

 مهارت: 
 ها براساس کاربري هاي مشخص شده در نقشه مونتاژ اولیه یونیت

هاي آشپزخانه در کنار  مونتاژ یونیت -4

 و نصب پاسنگ دیگریک

 دانش: 
نحوه قرار گرفتن پایه یا پاسنگ در  -آالت فیکس کننده ها در کنار هم توسط یراق روش نصب یونیت

 هاي زمینی  زیر یونیت

 مهارت: 
در نظر گرفتن محل نصب صفحه رویی  -نصب پایه و پاسنگ –ها در کنار همدیگر  نصب یونیت

 تعبیه محل سینک و گاز و هود –ها (کانتر)  یونیت
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 2از       2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار  

   

5-  
 دانش: 

 مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت:   

 ایمنی
 هاي پانل بر  نصب حفاظ هاي ماشین -لباس کار، عینک، کاله، کفش ایمنی، گوشی ایمنی و ماسکاستفاده از 

 ها و وسایل اطفاء حریق نصب کپسول -هاي سیار و سقفی استفاده از مکنده -

 مطابقت با نقشه -صرفه جویی نگرش

 ها هاي چوب از محیط کار توسط مکنده خروج خرده توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد 
 و سطح مورد نیاز کار

 N66(مدیریت مواد و تجهیزات) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، 
 مواد مصرفی و منابع

لبه چسبان  ماشین –شارژي   دریل -مکنده سیار –زن چند محوره  ماشین سوراخ - ماشین اره پانل بر –میزکار 
 –نوارهاي لبه چسبان دستی و ماشینی  -صفحات تخته خرده چوب -MDFصفحات  -نیمه اتوماتیک و دستی

 آچارهاي مورد نیاز -گونیا -متر -چکش و گاز انبر -انواع میخ –انواع پیچ  -آالت یونیت کابینت انواع یراق

 - دانش پایه



113 
 

 

 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 حرفه 71150191 کد حرفه
سازنده مبلمان 

 اي صفحه
 L2 سطح صالحیت

  استاندارد عملکرد کار:
با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و 

کشوي  1614مطابق با استاندارد 
 تولید کابینت چوبی آشپزخانه وظیفه 01 کد وظیفه را بسازدکابینت صفحه اي 

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت کشوي کابینت  کار 0103 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 برشـــــکاري  -1
براساس  قطعات

بـا  و نقشه کـار  
توجه بـه نـوع   

 اولیه مواد

 دانش: 
روش ماشین کاري جلو  برقی   -برشکاري صفحات چوبی با ماشین هاي پانل برمیزي -برشکاري چوب با دستگاه انواع
 -کشو

  مهارت: 
 کنترل اندازه هاي برشکاري شده کشو ––پانل بر اره گرد و برشکاري انواع چوب و صفحات چوبی با ماشین هاي 

ــبانی   -2 ــه چس لب
ــرش  ــات ب قطع

 کشو  خورده

 دانش:
 روش لبه چسبانی جلو کشو - لبه چسبانیروش  -

 مهارت: 
 لبه چسبانی  جلو کشو به روش دستی و ماشینی

ــکاف زدن  -3 کنش
بدنه جعبه براي 

 کف جعبه

 دانش: 
 روش نصب کف کشو -روش ساخت کف کشو -روش برشکاري کف کشو -کنشکاف زنی با اره گردروش  -

 مهارت: 
جاسازي کف کشو در داخل بغل  -برشکاري کف کشو روي جعبه کشونصب جلو کشو بر   -برشکاري جلو کشو 

 کشوها

ــاري  -4 ــوراخ ک س
 جاي پیچ و الیت

 دانش: 
 روش سوراخ کاري جاي الیت

 مهارت: 
 زدن سوراخ جاي الیت
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 2از       2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار                           

 

 

 

 
 

 ایمنی
استفاده از  –نصب حفاظ هاي ماشین پانل بر میزي  –استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردي در کار 

 نصب کپسول ها و وسایل اطفاء حریق -مکنده هاي خرده چوب سیار و سقفی

 دقت در کار –رعایت اصول بهره وري و اقتصاد  نگرش

 خرده هاي چوب از محیط کار توسط مکنده ها خروج توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی 
 کد و سطح مورد نیاز کار

 N63(مدیریت کیفیت) -N66(مدیریت مواد و تجهیزات) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، 
 مواد مصرفی و منابع

 -MDFصفحات  –دریل شارژي  -مکنده سیار -انواع پیچ -انواع میخ  –ماشین اره پانل بر میزي  -میزکار
نوار  -لبه چسبان دستی -نیمه اتوماتیک و یدستماشین لبه چسبان  -)نئوپان تخته خرده چوب( صفحات

 برقی -اره گرد دستی -اره عمود بر (چکشی) -گاز انبر -چکش -و اتویی PVCهاي

 ریاضیات دانش پایه

 مونتاژ کشو -5
 روش نصب قطعات جعبه کشو -روش ساخت اتصاالت جعبه کشو دانش: 

ست و ماشین هاي د ساخت اتصاالت جعبه کشو با -ساخت انواع شابلون اتصاالت جعبه کشو مهارت: 
 ها و فیت کردن اتصاالتکنترل اندازه -نصب قطعات جعبه کشو -درودگري

6-  
 —دانش: 

 —مهارت:   
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 حرفه 75220193 کد حرفه
صنایع کارگر ماهر 
 چوب

 L1 سطح صالحیت
  استاندارد عملکرد کار:

با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و 
در کابینت  1614مطابق با استاندارد 

 تولید کابینت چوبی آشپزخانه وظیفه 01 کد وظیفه بسازدصفحه اي را 

L1ساخت در کابینت  کار 0104 کد کار
 مهارت سطح شایستگی کار: 

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

  برش در و تنکه -1

 دانش: 
 روش سوراخکاري صفحات چوبی  –روش برشکاري پروفیل هاي چوبی  -هاي برشکاري صفحات چوبی روش

 مهارت: 
 -هاي دستی و ستونی کاري صفحات چوبی با دریل سوراخ –هاي اره پانل بر برشکاري صفحات چوبی با ماشین

 هاي چوبی با اره فارسی بر برش کاري انواع پروفیل

لبه چسبانی صفحات  -2
 کابینت چوبیدر 

 دانش:
 دستی و ه لبه چسبان نیمه اتوماتیک ی صفحات با دستگاه لبه چسبانروش لبه چسبان

 مهارت: 
لبه چسبانی صفحات  –لبه چسبانی دستی صفحات چوبی  -PVCآماده کردن دستگاه و نوارهاي لبه چسبان 

 چوبی با دستگاه لبه چسبان نیمه اتوماتیک 

برش پروفیل درهاي  -3
 قاب دار

 دانش:
 روش برش فارسی پروفیل -روش برش عرضی پروفیل

 مهارت: 
 برش پروفیل به صورت فارسی -درجه 90برش پروفیلبه صورت 

 دار مونتاژ درهاي قاب -4

 دانش: 
 روش مونتاژ قاب هاي ساده و دوراهه خورده

 مهارت: 
 دار ساخت درهاي قاب -ساخت قاب هاي چوبی
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 2از       2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار  

   

ــاي  -5 درآوردن جــ
 دستگیره

 دانش: 
 انواع دستگیره توکار–انواع دستگیره تک پیچ و دو پیچ 

 مهارت: 

 درآوردن جاي دستگیره توکار–کاري جاي دستگیره دوپیچ  سوراخ -کاري جاي دستگیره تک پیچ سوراخ

6-  
 —دانش: 

 —مهارت:   

 ایمنی
هاي ماشین  نصب حفاظ –، کفش ایمنی و استفاده از عینک ایمنی، ماسک و گوشی ایمنی لباس کار پوشیدن

جعبه کمکهاي   -ها و وسایل اطفاء حریق نصب کپسول -هاي خرده چوب  استفاده از مکنده –پانل بر میزي 
 اولیه

 دقت در کار نگرش

 ها هاي چوب از محیط کار توسط مکنده خروج خرده توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی 
 کد و سطح مورد نیاز کار

 N66(مدیریت مواد و تجهیزات) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، 
 مواد مصرفی و منابع

صفحات  –دریل شارژي  -مکنده سیار -دریل دستی و ستونی -اره فارسی بر -ماشین اره پانل بر میزي -میزکار
MDF- انواع گیره و پیچ دستی -لوال گازري -انواع دستگیره -هاي مناسب لوالزنانواع مته -دستگاه لوالزن- 

دستگاه فارسی بر  -لبه چسبان PVC هاينوار -لبه چسبان دستی -ماشین لبه چسبان میزي نیمه اتوماتیک
 خط کش -گونیا -متر -دوتیغه و دوکله

 هندسه دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 L2 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930105 کد حرفه
 استاندارد عملکرد کار:

با استفاده از لوازم و ابزار مونتاژ، قطعات  
مختلف کابینت چوبی را مطابق استاندارد 

 سرهم و مونتاژ کند.
کد 

 وظیفه
 تولید کابینت چوبی آشپزخانه وظیفه 01

 مهارت سطح شایستگی کار: مونتاژ کابینت   کار 0105 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 توجهات زیست محیطی)(دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و 

کدگذاري قطعات کابینـت   -1
ــراي   ــپزخانه ب ــوبی آش چ

 مونتاژ

 دانش: 
 هاي کدگذاري قطعات کابینت چوبی آشپزخانه روش -هاي مونتاژ و پرسپکتیو انفجاري انواع نقشه

 مهارت: 
 کدگذاري قطعات کابینت چوبی آشپزخانه –خوانی مونتاژ کابینت چوبی آشپزخانه  نقشه

کابینـت   یونیت بدنهمونتاژ  -2
 چوبی آشپزخانه  

 دانش:
هاي دیواري و زمینی کابینت  هاي مونتاژ یونیت روش –هاي زمینی  انواع یونیت -هاي دیواري انواع یونیت

 چوبی آشپزخانه

 مهارت: 
 هاي زمینی کابینت چوبی آشپزخانه مونتاژ یونیت –هاي دیواري کابینت چوبی آشپزخانه  مونتاژ یونیت

ــات   -3 ــاژ طبق ــت و مونت ثاب
 کابینت آشپزخانه متحرك

 دانش: 
 هاي مونتاژ طبقات ثابت و متحرك  روش -انواع کشوي کابینت -انواع طبقات متحرك –انواع طبقات ثابت 

 مهارت: 
 مونتاژ طبقات متحرك کابینت چوبی آشپزخانه  –مونتاژ طبقات ثابت کابینت چوبی آشپزخانه 

 کابینت آشپزخانهدرنصب  -4

 دانش: 
هاي  روش -هاي چپ و راست گرد هاي مونتاژ در روش -هاي بدون قاب انواع در –دار  هاي قاب انواع در

 هاي باال باز شو مونتاژ در

 مهارت: 
مونتاژ  -کابینت چوبی آشپزخانه هاي بدون قاب مونتاژ در –دار کابینت چوبی آشپزخانه  هاي قاب مونتاژ در

 هاي باال باز شو مونتاژ در –هاي چپ و راست گرد در
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ــت   -5 ــوي کابین ــب کش نص
 آشپزخانه

 دانش: 
 روش نصب کشوي کابینت -هاي مونتاژ کشوي کابینت روش

 مهارت: 
 روش نصب کشو با انواع ریل -مونتاژ کشوي کابینت چوبی آشپزخانه

6-  

 دانش: 
 

 مهارت: 
 

 ایمنی
کنترل  – مانند کفش و کاله ایمنی، عینک و ماسک و لباس کار استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردي
 ها و دقت در سالم بودن دوشاخه و سیم برق

 دقت در انجام کار نگرش

 خروج خاك اره از محیط کارگاه توسط مکنده سیار و ثابت توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N62 )(مدیریت کارها و پروژه ها

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

انواع  –شارژي  یانواع دریل دست -خط کش -انواع شابلونهاي کنترل و مونتاژ -انواع گیره و پیچ دستی
 -انواع زیرسري -دریل شارژي -انواع پیچ مخصوص مونتاژ -میزکار –وماتیک نیانواع تنگ  –تنگ دستی 

 میخ و پیچ -چسب آب بندب -پین طبقه -لوال و دستگیرهانواع  -)یاره عمودبر (چکش

 دانش پایه
 ریاضیات

 



119 
 

 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 

 

 

 

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930106 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق 
چیدمان و نصب کابینت  1614با استاندارد 

 تولید کابینت چوبی آشپزخانه وظیفه 01 کد وظیفه آشپزخانه را انجام دهد 

 مهارت سطح شایستگی کار: چیدمان و نصب کابینت کار 0106 کد کار

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

ــب  -1 ــل نص ــین مح تعی
ها بـر اسـاس    کابینت

 پالن چیدمان

 دانش: 
توجه به مقاومت و ایستایی  -با توجه به استاندارد ،نصب کابینت هاي زمینی و دیواري در محل صحیح هاي روش

 برطرف کردن ایرادات مربوط به محل نصب کابینت هاهاي  روش -کابینت هاي دیواري برروي دیوار

  مهارت: 
نصب  -مشخص کردن جایگاه کابینت ها -بررسی محل براي انجام نصب -آماده کردن کابینت ها براي چیدمان

 ها کابینتتراز کردن  -ها  پایه

هـا و قـرار    نصب پایـه  -2
ــاي   دادن ــت ه کابین

زمینی در محل مـورد  
 نظر

  دانش:
 گرفتن کابینت هاي زمینیشناسایی محل قرار 

 مهارت: 
مشخص کردن محل نصب صفحه تاپس با  -همدیگر  هها ب اتصال کابیت -قرار دادن کابینت ها در محل مورد نظر 

 ها کابینت

نصـــب صـــفحه روي  -3
کابینت زمینی (صفحه 

 تاپس)  

 دانش: 
 هاو اتصال آن به کابینت ،محاسبه دقیق اندازه هاي برش صفحه روي کابینت

 مهارت: 
 نصب صفحه روي کابینت در محل هاي مشخص شده روي کابینت ها -برش صفحه روي کابینت براساس اندازه

مشخص کردن جایگاه  -4
 سینک ، گاز و ...

 دانش: 
 مشخص کردن جایگاه گاز و محل سینکمحاسبه و 

 مهارت: 
نصب سینک  -ایزوله کردن بین صفحات و سینک و گاز -روي صفحاتو . . . بر  گاز  ،برش محل قرار گرفتن سینک

 نصب قرنیزهاي روي صفحه -و گاز بر روي صفحه
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نصب کابینت هاي دیـواري   -5
 براساس نقشه

 کابینت هاي دیواري محل شناساییدانش: 

در  دیواريهاي  نصب کابیت -کابینت زمینی و دیوارياستاندارد میان فاصله  مشخص کردن مهارت:
چکان در کابینت و روي  نصب آب -نصب هود براساس اندازه استاندارد -نظر طبق نقشه   محل مورد

 سینک

 
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
پپوشیدن  -رعایت نکات ایمنی کار بر روي نردبان و چهارپایه استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردي

مانند نگه داشتن یونیتها به کمک نیروي  ها رعایت اصول ایمنی در هنگام نصب کابینت – لباس کار
 کار اضافی

 حفظ زیبایی کار –صرفه جویی در مواد مصرفی  –در انجام کارسرعت  ودقت  نگرش

  ها جلوگیري از پراکنده شدن خرده چوبها و خاك اره در محل نصب کابینت توجهات زیست محیطی

هاي غیرفنی کد و شایستگی 
 سطح مورد نیاز کار

 N66(مدیریت مواد و تجهیزات) -N72(مسئولیت پذیري) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

هاي  چسب -فلزي –هاي پالستیکی  پایه –ها  انواع رولپالك –هاي شارژي  جعبه ابزار کامل شامل دریل
چکش  -پیچ دستی کوتاه -تراز لیزري -گونیا -اره عمود بر (چکشی) -انواع پیچ -تراز -فوري

 پیچ فیکس – 123چسب  -متر -انواع مته چوب و الماسه -پالستیکی و فلزي

 ریاضیات -هندسه دانش پایه
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 L1 سطح صالحیت صنایع چوب ماهر کارگر حرفه 75220191 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

بااستفاده از ابزار و تجهیزات الزم و 
آالت  یراق 1614مطابق با استاندارد 

 تولید کابینت چوبی آشپزخانه وظیفه 01 کد وظیفه شده را نصب کندکابینت ساخته 

 مهارت سطح شایستگی کار: نصب یراق کابینت  کار 0107 کد کار

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

محـل نصـب    تعیین -1
ــتگیره و   ــوال و دس ل
ریــل کشــو و ســایر 

 یراق آالت

 دانش: 
 محل نصب یراق آالت کابینت آشپزخانه تعیینهاي  روش –نقشه خوانی نصب یراق آالت کابینت آشپزخانه 

 مهارت: 
 محل نصب یراق آالت کابینت آشپزخانه و آماده سازي رفع عیوب -محل نصب یراق آالت کابینت آشپزخانهتعیین 

سوراخ کـاري محـل    -2
لوال، دستگیره، نصب 

ریــل کشــو و ســایر 
 یراق آالت  

 دانش:
 ها استفاده از بند و بست ابیراق آالت نصب  کاري محل سوراخ روش

 مهارت: 
 استفاده از بند و بست ها  با نصب یراق آالتکاري محل  سوراخ

لوال، دستگیره، نصب  -3
ریــل کشــو و ســایر 

 یراق آالت

 دانش: 
 نصب یراق آالت کابینت آشپزخانه روش -یراق آالت کابینت آشپزخانه (قفل، دستگیره، اکسسوري) انواع

 مهارت:
 نصب نهایی یراق آالت کابینت آشپزخانه

لـوال،  نصـب   تنظیم  -4
دستگیره، ریل کشو 

 یراق آالتو سایر 

 دانش: 
 هاي رفع عیوب یراق آالت نصب شده روش –یراق آالت نصب شده  تنظیمهاي  روش

 مهارت: 
 رفع عیوب احتمالی یراق آالت نصب شده -یراق آالت نصب شده بر روي کابینت آشپزخانه تنظیم
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5-  
 دانش: 

 مهارت:

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
مانند پوشیدن لباس کار و کفش ایمنی و استفاده از کاله و استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردي 

 و ماسک گوشی ایمنی

 صرفه جویی در مواد مصرفی  – در انجام کار سرعتو  دقت نگرش

 از مکنده و هواکش استفاده کند  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N66تجهیزات) (مدیریت مواد و -N92)محاسبه و ریاضی(

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 انواع پیچ گوشتی  -انواع پیچ –هاي شارژي  جعبه ابزار کامل شامل دریل

 ریاضیات -هندسه دانش پایه
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  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930201 کد حرفه
بااستفاده از ابزار و لوازم نقشه کشی مطابق 

نقشه مبلمان مسکونی  ISOبا استاندارد ایزو
 (نشیمن) را ترسیم کند

 تولید مبلمان چوبی صفحه اي  وظیفه 02 کد وظیفه

 مهارت سطح شایستگی کار: نقشه کشی مبلمان مسکونی (نشیمن) کار 0201 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

ــاي  -1 ــه نم ــیم س ترس

 مبلمان خانگی

 دانش:
 پالن مسکونی -رگونومیاندار ابعاد و ااست -اندازه گذاري اصول -وسایل نقشه کشی -انواع خط 

 مهارت: 
ترسیم تصویر  –ترسیم سه نماي مبلمان مسکونی به تفکیک  –ترسیم سه نماي قطعات مبلمان مسکونی به تفکیک

 مجسم انفجاري و مبلمان مسکونی به تفکیک 

ترسیم تصویر مجسم  -2

 و نقشه مونتاژ

 دانش:
 استفاده تخصصی از نرم افزارهاي موردنیاز -اصول کار با نرم افزارهاي آموزشی

 مهارت: 
ترسیم تصویر  –ترسیم سه نماي مبلمان مسکونی به تفکیک  –ترسیم سه نماي قطعات مبلمان مسکونی به تفکیک

 مجسم انفجاري و مبلمان مسکونی به تفکیک

 نقشه هاي اجرایی -3

 دانش: 
  چگونگی تفکیک نقشه هاي مختلف از یک مجموعه -جانمایی قسمت هاي مختلف نقشه در کاغذ نقشه کشی

 مهارت: 
هاي مسکونی به هاي طولی، عرضی و پیشانی مبلترسیم برش -هاي مسکونی به تفکیکترسیم دتایل هاي الزم مبل

 تفکیک 

کامـل   اجراي پـروژه  -4

نقشـــه مبلمـــان  

مسکونی با نرم افزار 

 اتوکد

 دانش: 
 تر تفکیک پروژه به پروژه هاي کوچک -پروژه و انواع آن

 مهارت: 
 اتوکد هاي مسکونی به طور کامل با استفاده از نرم افزارمبلترسیم یک پروژه از 
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5-  

 دانش: 

 مهارت: 

6-  

 —   دانش: 

 —مهارت:   

 ایمنی
 -اتوکد و استفاده از نرم افزار ها بر روي صندلی نقشه  و بهداشتی در هنگام ترسیم دستیایمنی نکات  رعایت

 تنظیم مناسب میز درافتینگ نقشه کشی -تامین نور کافی -نشستن بر اساس اصول ارگونومی

 دقت در انجام کار نگرش

 — توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 

 N64-)زمان(مدیریت  سطح مورد نیاز کار

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفی و منابع
 اسکنر -چاپگر -اتوکد افزارنرم  -کامپیوتر -انواع نقشه -لوازم نقشه کشی -کاغذ نقشه کشی -میز نقشه کشی

 ینقشه کشی مقدمات -ریاضیات -هندسه دانش پایه
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  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930202 کد حرفه
بااستفاده از ابزار و لوازم و تجهیزات الزم و 

شابلون و الگوي  موجودمطابق استاندارد 
 مبلمان نشیمن را بسازد.

 تولید مبلمان چوبی صفحه اي  وظیفه 02 کد وظیفه

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت شابلون و الگوي مبلمان مسکونی  کار 0202 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی) (دانش،

ــی -1 ــیم طراحـ  و ترسـ
شابلون قطعات مبلمان 

 مسکونی چوبی 

 دانش: 

 هاي تسریع کنندهاصول ترسیم شابلون -منحنی و منحنی هاي بسته (دایره ، بیضی و ...)انواع اصول ترسیم 

  مهارت: 

ترسیم شابلون قطعات مبلمان  -هاي طالیی با توجه به نسبت طراحی شابلون قطعات مبلمان مسکونی چوبی
 طراحی شابلون هاي تسریع کننده –مسکونی چوبی به تفکیک 

انتقـال طـرح بــر روي    -2
 تخته سه الیی

 دانش:

روش انتقال طرح  -مواد اولیه مناسب شابلون سازي  -محاسبه مقدار مواد اولیه موردنیاز براي ساخت شابلون روش

 و مواد مناسب تخته سه الیهبر روي 

 مهارت: 

پیاده کردن شابلون هاي  -انتخاب مواد اولیه مناسب شابلون  -محاسبه مواد اولیه مورد نیاز براي ساخت شابلون

 سه الیی  تختهطراحی شده روي 

 ساخت شابلون قطعات -3

 دانش: 
 روش پرداخت لبه شابلون -روش دوربري شابلون - 

 مهارت: 
 پرداخت لبه شابلون -هاي قطعاتدوربري و پرداخت شابلون

کنتـرل کیفـی و رفـع     -4
 عیب از شابلون

 دانش: 

 روش کنترل کیفی و رفع عیب از شابلون

 مهارت: 
هاي هاي تسریع کننده ماشینترسیم شابلون –هاي تسریع کننده براي ماشین هاي مختلف طراحی شابلون

  -مختلف
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 ایمنی
استفاده از  –رعایت اصول ارگونومی در کار  -ایمنینکات  رعایت -فردي استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی 

 تنظیم نور و دماي محیط -شابلونهاي ایمنی

 مدیریت مواد و تجهیزات –در انجام کارسرعت  و دقت نگرش

 بازیافتانتقال ضایعات دوربري شده از مقوا یا فیبر به سمت  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 N63(مدیریت کیفیت) -N92(محاسبه و ریاضی)  سطح مورد نیاز کار

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 کاتر -اره قیچی  -فیبر -مقوا -کاغذ -کامپیوتر -میز نقشه کشی -وسایل نقشه کشی

 نقشه کشی مقدماتی -ریاضیات -هندسه دانش پایه

 ساخت شابلون قطعات -5

 دانش:
 

 مهارت: 
 

 طراحی شابلون ها با نرم افزار -6

 دانش: 
 

 مهارت: 
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 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930203 کد حرفه
 ب استاندارد عملکرد کار:

بر با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و 
قطعات مبل نمونه  موجوداستاندارد  اساس

 را نمونه سازي کند.
 تولید مبلمان چوبی صفحه اي  وظیفه 02 کد وظیفه

 مهارت سطح شایستگی کار: نمونه سازي قبل از تولید  کار 0203 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 ایمنی و توجهات زیست محیطی)(دانش، مهارت، نگرش، 

ــاب  -1 ــبه و انتخ محاس
 مواد اولیه

 دانش: 

 هاي محاسبه مواد (فهرست مواد اولیه) روش -انتخاب موادروش 
  مهارت: 

   هاي چوبی و یراق آالت انتخاب و محاسبه چوب، فراورده

قطعات نمونه  ساخت -2
ــکونی   ــان مس مبلم

 چوبی

  دانش:

 ساخت قطعات نمونههاي روش

 مهارت: 

  ساخت  قطعات نمونه مبلمان مسکونی

مونتاژ قطعات نمونـه   -3
ــکونی   ــان مس مبلم

 چوبی

 دانش: 

 هاي مونتاژ طبق نقشه روش

 مهارت: 

 از روي نقشه مونتاژ قطعات نمونه

کنترل کیفی و تائید  -4
 نمونه ساخته شده

 دانش: 
 هاي کنترل کیفیتروش

 مهارت: 
 مبلمان مسکونی چوبی ساخته شدهکنترل کیفیت قطعات و نمونه 
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5-  

 —دانش: 

 —مهارت: 

6-  

 —   دانش: 

 —مهارت:   

نصب حفاظ  -استفاده از گوشی و ماسک ایمنی و پوشیدن لباس کار -ایمنی فردي استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی
 ها و وسایل آتش نشانی نصب کپسول -استفاده از مکنده هاي سیار و سقفی -ماشین آالت

 نگرش
 صرفه جویی در مصرف مواد اولیه –در انجام کارسرعت  ودقت 

 توجهات زیست محیطی
 ها نظافت محیط کار و جلوگیري از پخش گرد و غبار با استفاده از مکنده

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N66(مدیریت مواد و تجهیزات) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 منابعمصرفی و 

 ابزار و دستگاه هاي آزمایش فیزیکی و مکانیکی -وسایل مورد نیاز مونتاژ -نقشه مونتاژ -نقشه کار –میزکار 

 فیزیک -ریاضیات دانش پایه
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  استاندارد عملکرد کار: L2 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930204 کد حرفه
بر با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و 

 تولید مبلمان چوبی صفحه اي  وظیفه 02 کد وظیفه .بسازد تکیمبل  موجوداستاندارد  اساس

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت مبل تکی  کار 0204 کد کار

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

تهیـــه فهرســـت و  -1
 انتخاب مـواد اولیـه  

 مبل تکی  

 دانش: 
روش ساخت قطعات  -روش محاسبه زمان ساخت -تکیمواد اولیه و کمکی، براي ساخت کالف مبل فهرستروش تهیه 
 و مونتاژ آن

  مهارت: 
 -محاسبه زمان کارکرد دستی و ماشینی در ساخت قطعات مبل تکی -ست چوب براي قطعات مبل تکیفهرتهیه 

 ساخت قطعات مبل تکی 

ات مبـل  قطعساخت  -2
 تکی 

 دانش:
 مبل تکی هاي ساخت قطعات روش

 مهارت: 
 مبل تکی  استفاده از ابزار برقی و دستی براي ساخت

مبل  ساخت اتصاالت -3
 تکی

 دانش: 
 ساخت اتصاالت مبل تکیروش هاي 

 مهارت: 
 

مونتاژ قطعـات مبـل    -4
 تکی

 دانش: 
 مونتاژ مبل تکی روش هاي 

 مهارت: 
 هیدرولیکی و یراق آالت براي مونتاژ قطعات مبل تکیاستفاده از تجهیزات دستی، نیوماتیکی و 
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 قطعاتکنترل کیفیت  -5

 دانش: 

 هاي کنترل کیفیتروش 

 مهارت: 

 کنترل کیفیت مبل تکی -کنترل کیفیت قطعات مبل تکی

6-  

 —   دانش: 

 —مهارت:   

 ایمنی
رعایت نکات ایمنی در  -مانند عینک، گوشی، کاله و ماسک و لباس کار ایمنی فردي استفاده از وسایل حفاظت و

ها و  کپسولنصب  -استفاده از مکنده هاي سیار و سقفی -نصب حفاظ ماشین آالت -هنگام ساخت قطعات
 وسایل آتش نشانی

 در انجام کارسرعت  ودقت  نگرش

 خروج ضایعات مواد اولیه ناشی از ماشین کاري از محیط کار با استفاده از مکنده ها توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N63(مدیریت کیفیت)  

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 منابعمصرفی و 

 -هاي عمومی و تخصصیماشین –صفحات مصنوعی  و MDFانواع ورق هاي  -مواد اولیه و کمکی -میزکار
 ابزارهاي درودگري

 ریاضیات -هندسه  دانش پایه



131 
 

 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930205 کد حرفه
بااستفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق 

 اي مسکونی چوبی تولید مبلمان صفحه وظیفه 02 کد وظیفه کالف مبل دونفره را بسازد. موبا استاندارد 

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت مبل دونفره کار 0205 کد کار

 

 کارمراحل 
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

تهیـــه فهرســـت و  -1
انتخاب مـواد اولیـه   

 مبل دونفره

 دانش: 

 مبل دونفره انتخب مواد اولیههاي روش -مبل دونفره هاي تهیه فهرست موادروش 

  مهارت: 

 نفرهقطعات مبل دو ساخت  -محاسبه قیمت تمام شده کالف مبل دو نفره

ساخت قطعات مبـل   -2
 دونفره

  دانش:

 روش هاي ساخت مبل دونفره

 مهارت: 

 ساخت قطعات مبل دونفره -ساخت شابلون

ساخت اتصاالت مبل  -3
 دونفره

 دانش:

 طراحی اتصاالت مبل دو نفره -انواع اتصاالت مناسب مبل دونفره 

 مهارت: 

 ساخت اتصاالت مبل دونفره

مونتاژ قطعـات مبـل    -4
 دونفره

 دانش: 

 هاي مونتاژ قطعات مبل دونفرهروش

 مهارت: 

 مونتاژ قطعات مبل دونفره طبق نقشه
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 کنترل کیفیت -5

 دانش: 

 هاي کنترل کیفیتروش 

 مهارت: 

 کنترل کیفیت مبل دونفره -کنترل کیفیت قطعات مبل دونفره 

6-  

 —   دانش: 

 —مهارت:   

 ایمنی
 -مانند پوشیدن لباس کار و استفاده از ماسک و عینک و گوشی و کاله ایمنی فردي استفاده از وسایل حفاظت و

 -استفاده از مکنده هاي سیار و سقفی -نصب حفاظ ماشین آالت -رعایت نکات ایمنی در هنگام ساخت قطعات
 ها و وسایل آتش نشانی نصب کپسول

 در انجام کارسرعت  ودقت  نگرش

 ضایعات مواد اولیه ناشی از ماشین کاري از محیط کار با استفاده از مکنده هاخروج  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

  N66(مدیریت مواد و تجهیزات) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 -هاي عمومی و تخصصیماشین –صفحات مصنوعی  و MDFانواع ورق هاي  -مواد اولیه و کمکی -میزکار
 ابزارهاي درودگري

 ریاضیات -هندسه  دانش پایه
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  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
بر استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و  با

 اي تولید مبلمان چوبی صفحه وظیفه 02 کد وظیفه بسازد.میز جلومبلی  موجوداستاندارد  اساس

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت میز جلومبلی  کار 0206 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

تهیـــه فهرســـت و  -1
 انتخاب مـواد اولیـه  

 میز جلو مبلی

 دانش: 
 اصول انتخاب مواد اولیه -تهیه فهرستهاي  روش

  مهارت: 
 تهیه فهرست و انتخاب مواد اولیه چوبی

میـز   قطعـات ساخت  -2
 جلو مبلی

 دانش:
 میز جلو مبلی قطعات و اجزايانواع 

 مهارت: 
 گونیایی آنو اطمینان از صحت اتصاالت و کنترل  صفحه میز جلو مبلیساخت کالف  -ساخت قطعات

ســاخت اتصـــاالت   -3
 میزجلو مبلی

 دانش: 
 روش هاي ساخت اتصاالت -انواع اتصاالت مناسب میز جلومبلی

 مهارت: 
 ساخت اتصاالت میز جلومبلی -کاري قطعات ماشین

میـز   قطعـات مونتاژ  -4
 جلومبلی

 دانش: 
 روش اجراي نقشه مونتاژ  -روش هاي مونتاژ کالف 

 مهارت: 
 بودن میز گونیاییکنترل  -مونتاژ کالف براساس نقشه مونتاژ -کدگذاري قطعات کالف 

 

 



134 
 

 

    2   از 1صفحه                                   1 -4نمون برگ تحلیل کار                                                 

        

 

ساخت و نصب رویـه یـا    -5
 صفحه

 دانش: 
 هاي نصب صفحه میزروش -هاي ساخت صفحه میزروش

 مهارت:
 نصب صفحه میز براساس نقشه مونتاژ -ساخت صفحه براساس نقشه کار 

6-  

 —   دانش: 

 —مهارت:   

 ایمنی
مانند پوشیدن لباس کار  استفاده از وسایل حفاظت فردي -پیشگیري از حوادث کار -رعایت ایمنی در محیط کار

استفاده از مکنده هاي  -هاي درودگرياستفاده از حفاظ دستگاه - و استفاده از ماسک و عینک و گوشی و کاله
 سیار و سقفی

 رعایت صرفه جویی در مصرف مواد  -دقت در کار نگرش

 توسط مکنده ها از محیط کارگاه ضایعات ناشی از ماشینکاري مواد اولیهخروج  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N66(مدیریت مواد و تجهیزات) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

، تخته خرده چوب و تخته MDFانواع  -میزکار -ماشین هاي عمومی و اختصاصی درودگري -ابزار درودگري
انواع  -نوارهاي لبه چسبان دستی و ماشینی -وسایل اندازه گیري –چوب سوزنی برگ و پهن برگ  -چند الیه

 ماشین لبه چسبان دستی یا نیمه اتوماتیک -پیچ

 شه کشی مقدماتینق -هندسه -ریاضیات دانش پایه
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  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
با استفاده از ابزار و تجهیزات مورد نیاز و بر 

مبل چوبی را سرهم اساس استاندارد موجود 
 و مونتاژ کند.

 اي خانگیتولید مبلمان چوبی صفحه وظیفه 02 کد وظیفه

 مهارت شایستگی کار:سطح  مونتاژ نهایی مبل کار 0207 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

ــاي   -1 ــته ه ــازکردن بس ب
قطعات و خواندن نقشـه  
مونتاژ و کدهاي قطعـات  

 مبل

 دانش: 
  نقشه خوانی نقشه مونتاژ -انواع کدگذاري قطعات براي مونتاژ

  مهارت: 
 خواندن نقشه و مونتاژ و کدهاي قطعاتو باز کردن بسته بندي قطعات 

رسم عالئـم اسـتاندارد    -2
   ویژه مونتاژ

 دانش:
  هاي رسم عالئم استاندارد مونتاژ روش -انواع عالئم قراردادي مونتاژ

 مهارت: 
 -بکارگیري تجهیزات مونتاژ متناسب با نوع قطعه و فرم آن -بکارگیري ابزار مونتاژ -بکارگیري قطعات اولیه مونتاژ

 کنترل صحت اتصاالت در مونتاژ -مونتاژ اولیه بدون استفاده از چسب

 مونتاژ نهایی مبل   -3

 دانش: 
هاي روش -هاي کنترل دوئیدگیروش -گیريهاي استفاده از ابزار اندازهروش -اتصاالت موردنیاز و مناسب

 اي خانگیاستاندارد مونتاژ نهایی مبلمان چوبی صفحه

 مهارت: 
مونتاژ نهایی کالف مبل  -آماده کردن چسب، ابزار و تجهیزات مونتاژ -رفع عیب ناشی از مونتاژ اولیه -مونتاژ اولیه

 مطابق با نقشه کار

مبلمـان  کنترل کیفیـت   -4
 مونتاژ شده

 دانش: 
 (رطوبت سنج، زاویه سنج ها، قوس سنج، متر و ...) تابزارهاي کنترل کیفی -هاي کنترل کیفیتروش

 مهارت: 
 کیفیت مبلمان مونتاژ شده با وسایل مناسبکنترل 
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 ایمنی
مانند پوشیدن لباس کار و استفاده از ماسک و عینک و گوشی  فردي در کاراستفاده از وسایل حفاظت و ایمنی 

 و کاله

 صرفه جویی در مصرف مواد اولیه - دقت در کار نگرش

 مکنده هاي ثابت و سیار استفاده از با  از محیط کارگاه ضایعاتی مانند خرده چوب و گردوغبارخروج  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 نیاز کارسطح مورد 

  ++++++++++++N64) زمان(مدیریت  N63(مدیریت کیفیت) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

، تخته خرده چوب و تخته MDFانواع  -میزکار -ماشین هاي عمومی و اختصاصی درودگري -ابزار درودگري
انواع  -لبه چسبان دستی و ماشینینوارهاي  -وسایل اندازه گیري –چوب سوزنی برگ و پهن برگ  -چند الیه

 ماشین لبه چسبان دستی یا نیمه اتوماتیک -پیچ

 نقشه کشی مقدماتی –هندسه  -ریاضیات دانش پایه

رفع عیب مبـل مونتـاژ    -5
 شده

 دانش: 
 روش هاي رفع معایب -شناخت علل به وجود آمدن معایب -معایب مواد اولیه و مواد کمکی تشخیص و تعیین

 مهارت:
 رفع عیب کلی از مبلمان مونتاژ شده -تعویض و مرمت قطعات معیوب -بررسی معایب مبلمان مونتاژ شده 

6-  

 —   دانش: 

 —مهارت:   
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 حرفه 34360193 د حرفهک
کمک تکنسین 
 مبلمان صفحه اي

 L1 سطح صالحیت

  استاندارد عملکرد کار:
زار و تجهیزات و مطابق با استفاده از اب

آالت  قطعات تکمیلی و یراق استاندارد
مربوطه را بر روي کالف ساخته شده نصب 

 اي  تولید مبلمان چوبی صفحه وظیفه 02 کد وظیفه .کند

 مهارت سطح شایستگی کار: نصب قطعات تکمیلی و یراق کار 0208 کد کار
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

نصب زهوارهاي فلزي و چوبی -1

 مبلمان مسکونی چوبی

 دانش:
انواع زهوارهاي چوبی مخصوص مبلمان مسکونی  –انواع زهوارهاي فلزي مخصوص مبلمان مسکونی چوبی  

 هاي نصب زهوارهاي فلزي و چوبی روي مبلمان مسکونی  روش –چوبی 

 مهارت: 
 نصب زهوارهاي چوبی مبلمان مسکونی چوبی  –نصب زهوارهاي فلزي مبلمان مسکونی چوبی 

نصب یراق تختخواب شو -2

 مبلمان مسکونی چوبی 

 

 دانش:
 هاي تختخواب شوي یکنفره و دونفره  روش نصب انواع یراق –هاي تختخواب شوي یکنفره و دونفره  انواع یراق
 مهارت:

هاي  کنترل صحت عملکرد یراق –شوي یک نفره و دو نفره براساس نقشه کار  هاي تختخواب نصب یراق
 تختخواب شوي یکنفره و دونفره 

هاي تزئینی مبلمان  نصب یراق-3

 مسکونی چوبی 

 دانش: 
 هاي تزئینی کنترل صحت عملکرد یراقمعیارهاي  –هاي تزئینی مبلمان مسکونی چوبی  انواع یراق
  مهارت:

 هاي تزئینی کنترل صحت عملکرد یراق –هاي تزئینی مبلمان مسکونی چوبی  نصب یراق
هاي جاپایی  نصب یراق-4

 جلومبلی

 

 دانش:
 هاي نصب یراق هاي مناسب روش –هاي جاپایی جلومبلی  انواع یراق –انواع جاپایی جلومبلی  

 مهارت: 
 هاي جاپایی جلومبلی کنترل صحت عملکرد یراق -هاي جاپایی جلومبلی نصب یراق
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5- 

 —دانش: 

 —مهارت: 

6- 

 —دانش: 

 —مهارت:   

 ایمنی
مانند پوشیدن لباس کار و استفاده از ماسک و عینک و گوشی و  فردي و ایمنی استفاده از وسایل حفاظت 

 استفاد از جعبه کمکهاي اولیه -کاله

 دقت در کار نگرش

 مکنده هاي ثابت و سیار استفاده از با  از محیط کارگاه ضایعاتی مانند خرده چوب و گردوغبارخروج  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد 
 و سطح مورد نیاز کار

  N66(مدیریت مواد و تجهیزات) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 - براره فارسی  –اره دستی -تفنگ میخ کوب -گونیا -متر -پیچ دستی -دریل و پیچ گوشتی دستی و شارژي
 –انواع یراق جاپایی جلومبلی  -انواع یراق تختخواب شو -انواع پایه چرخ دار –انواع یراق تزئینی  –میزکار 

 123میخ پیچ چسب  –چوبی تزئینی  هاي فلزي وانواع زهوار

 محاسبات فنی مانند محاسبات طول و سطح و حجم و تعداد دور و زمان کارکرد -هندسه دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                  1-4نمون برگ تحلیل کار 

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

با استفاده از ابزار و تجهیزات و مطابق 
کالف میز نهارخوري را  موجوداستاندارد 

 تولید مبلمان چوبی صفحه اي  وظیفه 02 کد وظیفه بسازد

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت میز ناهارخوري کار 0209 کد کار
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

تهیه فهرست و انتخاب مواد -1
 میز ناهارخوري اولیه

  دانش:
روش تهیه  -در ساخت میزنهارخوري انواع صفحات چوبی مورد استفاده وانواع چوب پهن برگ و سوزنی برگ  

 فهرست مواد

 مهارت:
خط کشی و دوربري پایه  –رنده و گندگی کردن قطعات چوبی  –برش اولیه قطعات پایه  -تهیه لیست چوب

اتصال صفحات و ساخت  -تخته خرده چوب و تخته چندالیه ،MDFبرش صفحات   -هاي چوبی براساس الگو
 لبه چسبانی پایه هاي صفحه اي  –قوطی پایه ها 

 میز ناهارخوري قطعاتساخت -2

 دانش:
روش  –روش ساخت صفحات  –روش انتقال الگو بر روي چوب پایه ها  -روش هاي ماشین کاري قطعات پایه

 ماشینکاري صفحات
 مهارت:

 –برش صفحات با ماشین پانل بر میزي یا دیواري  -انتقال اندازه ها بر روي صفحات براساس نقشه کار 
 پرداخت لبه هاي کار 

 هارخوريامیز ن اتصاالتساخت -3

 دانش:
 انواع اتصاالت -روش هاي ساخت چارچوب –

 مهارت: 
پیچ و  –ساخت اتصاالت چارچوب  -رنده کاري و گندگی قطعات چارچوب –برش قطعات چوبی چارچوب 

 مهره کردن چارچوب 

 هارخوريامونتاژ قطعات میز ن -4

 دانش:
روش هاي ماشین کاري  –انواع الیت هاي اتصال پایه به قید میز ناهارخوري  –هاي جداشدنی انواع اتصال
 روش هاي مونتاژ قطعات میز ناهارخوري –جاي الیت 

 مهارت: 
مونتاژ  -زدن الیت قطعات پایه و قید میز با دستگاه الیت زن اتوماتیک –آماده کردن قطعات میز نهارخوري 

 مونتاژ صفحه به قید و پایه -قطعات پایه به قید
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 2از       2صفحه        1-4نمون برگ تحلیل کار     

  

 کنترل کیفیت قطعات -1
 میز ناهار خوري 

 دانش: 
 ابزارهاي کنترل کیفیت -انواع کنترل کیفیت –روشهاي کنترل کیفیت 

 مهارت: 
 کنترل کیفیت قطعات با ابزارهاي مورد نیاز

2-  

 —دانش: 

 —مهارت:   

 ایمنی
  مانند پوشیدن لباس کار و استفاده از ماسک و عینک و گوشی و کاله استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردي

نصب  -ي سیار و سقفیخروج خاك اره توسط مکنده ها -استفاده از حفاظ دستگاه هاي درودگري   –
 کپسولها و وسایل اطفا حریق

 صرفه جویی در مصرف مواد اولیه -نظم و انضباط کارگاهی –رعایت اخالق حرفه اي –دقت در کار  نگرش

 توجهات زیست محیطی
خروج گاز چسب هاي پرس از  –هاي سیار و مرکزي  مکنده به وسیلهوشال چوب از کارگاه خاك اره و پخروج 
 خروج ضایعات چسب از محیط کارگاه -کارگاه

شایستگی هاي غیرفنی 
 کد و سطح مورد نیاز کار

  N66(مدیریت مواد و تجهیزات) -N92)ریاضی محاسبه و( 

ابزار، تجهیزات، اسناد، 
 مواد مصرفی و منابع

پرس یک طبقه  –ماشین هاي عمومی درودگري  تفنگ ميخ �وب -انواع آچارها –ابزار درودگري  –میزکار 
نیمه  و دستی دستگاه لبه چسبان  –افقی و عمودي پانل برماشین  –ابزار و وسایل اندازه گیري  –هیدرولیک 
 چسب -پیچ فیکس -میخ -پیچ –دستگاه الیت زن اتوماتیک  –دریل شارژي –اتوماتیک 

 کامپیوتر -محاسبات فنی -هندسه –ریاضیات  دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                  1-4نمون برگ تحلیل کار 

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930208 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

با استفاده از ابزار و تجهیزات و مطابق 
کالف صندلی چوبی را  1614استاندارد 

 اي  تولید مبلمان چوبی صفحه وظیفه 02 کد وظیفه بسازد

 مهارت سطح شایستگی کار: L2ساخت صندلی چوبی  کار 0210 کد کار

 

 کار مراحل
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

تهیه فهرست و انتخاب مواد  -1
 صندلی چوبی  اولیه

 : دانش
  – صندلیانواع صفحات چوبی مناسب  – چوبیصندلی هاي سوزنی برگ و پهن برگ مناسب  انواع چوب

 مهارت: 
 مناسبانتخاب مواد اولیه  -تهیه فهرست مواد اولیه –

 چوبیصندلی  قطعاتساخت -2

 دانش:
هاي ساخت کفی  روش–هاي ساخت قیدهاي صندلی چوبی  روش -هاي ساخت کالف صندلی چوبی  روش

 هاي ساخت پشتی صندلی  روش –صندلی 
 مهارت:

ساخت قیدهاي پشت صندلی و فرزکاري و مونتاژ  –ساخت قیدهاي پایه  –ساخت قیدهاي بدنه صندلی 
 ساخت پشتی صندلی –ساخت کفی صندلی -قیدهاي صندلی 

  چوبی صندلی اتصاالتساخت -3

 دانش: 
  اتصاالت صندلیهاي ساخت روش –مناسب ساخت پایه  اتصاالتانواع  –

 مهارت: 
 تکه با پشتی و جدا)  یکصندلی (هاي عقب  پایه اتصاالت ساخت –هاي جلوصندلی  پایه اتصاالت ساخت

 چوبیصندلی  مونتاژ قطعات-4

 دانش:
 نقشه خوانی نقشه مونتاژ -روش مونتاژ قطعات صندلی 
 

 مهارت: 
 مونتاژ کفی و پشتی صندلی   -هاي عقب و جلو مونتاژ پایه
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 2از  2صفحه                                                      1-4نمون برگ تحلیل کار 

 
 
  

3-  

 —دانش: 

 —مهارت: 

4-  

 —   دانش: 

 —مهارت:   

 ایمنی
مانند پوشیدن   استفاده از وسایل حفاظت فردي –پیشگیري از حوادث کار  –رعایت ایمنی در محیط کار 

خروج  –استفاده از حفاظ دستگاه هاي درودگري  –   لباس کار و استفاده از ماسک و عینک و گوشی و کاله
 ها و وسایل اطفا حریق نصب کپسول -توسط مکنده خاك اره از کارگاه

 دقت و نظم در کار  نگرش

 خروج پوشال از محیط کارگاه  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N62ها) (مدیریت کارها و پروژه -N92(محاسبه و ریاضی)

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

انواع وسایل اندازه گیري –ماشین هاي عمومی و تخصصی صنایع چوب و درودگري  –ابزار درودگري –میزکار 
 هاي سوزنی و پهن برگ انواع چوب -MDFصفحات  -انواع تیغه هاي فرز –

 ریاضیات -هندسه  دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                  1-4نمون برگ تحلیل کار 

 L2 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930208 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

با استفاده از ابزار و تجهیزات و مطابق 
 تولید مبلمان چوبی صفحه اي  وظیفه 02 کد وظیفه میز زیر تلویزیونی را بسازد 1614استاندارد 

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت میز زیر تلویزیونی  کار 0211 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

ساخت بدنه میز زیر -1
 تلویزیونی 

 دانش:
انواع اتصاالت ساخت بدنه و کالف  -هاي ساخت بدنهروش -انواع صفحات مناسب ساخت بدنه میز زیر تلویزیون 

 میز

 مهارت: 
ساخت اتصاالت ثابت و جداشدنی  –لبه چسبانی صفحات چوبی  -هاي صفحاتپرداخت لبه -برشکاري صفحات

 ها بدنه

ساخت کشوي میز زیر  -2
 تلویزیونی

 دانش:
انواع اتصاالت چوبی  –روش هاي ساخت کشوي میز زیرتلویزیونی  -انواع چوب ها و صفحات مناسب کشو

 (انگشتی ، دم چلچله)
 مهارت:

 مونتاژ جعبه کشو –ساخت ریل کشوي چوبی  -ساخت جلوکشو -ساخت کف کشو -ساخت جعبه کشو

ساخت صفحه رویی، کف و  -3
 پشت بند میز زیر تلویزیون

 دانش: 
 روشهاي ساخت و نصب پشت بند –هاي ساخت صفحه رویی و کف میز روش –انواع صفحات چوبی مناسب 

 مهارت: 
 –ساخت اتصاالت ثابت و جداشدنی  –لبه چسبانی صفحات  –برشکاري صفحات رویی و کف میز زیر تلویزیونی 

ساخت صفحات چرخان و نصب بر  -نصب پشت بند -ساخت پشت بند –ها  مونتاژ صفحات و کف میز به بدنه
 روي صفحه رویی

ساخت طبقات ثابت و -4
 متحرك میز زیر تلویزیون

 دانش: 
روش  –روش هاي ساخت طبقات  –انواع صفحات مناسب ساخت طبقات ثابت و متحرك میز زیر تلویزیونی 

 هاي نصب طبقات

 مهارت: 
 –نصب طبقات متحرك  -نصب طبقات ثابت –زدن جاي زیرسري  -لبه چسبانی صفحات –برشکاري صفحات 

 کنترل صفحات
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 2از       2صفحه        1-4نمون برگ تحلیل کار 

 

  

میز  کنترل کیفیت قطعات -5
 زیر تلویزیونی

 دانش: 
 ابزار کنترل کیفیت -روشهاي کنترل کیفیت

 مهارت: 
 کنترل کیفیت یراق آالت کنترل کیفیت اتصاالت -کنترل کیفیت تمام قطعات

6-  

 دانش: 
 

 مهارت: 
 

 ایمنی
مانند  استفاده از وسایل حفاظت فردي –پیشگیري از حوادث ناشی از کار  –رعایت ایمنی در محیط کار 

 –استفاده از حفاظ دستگاه هاي درودگري  –  پوشیدن لباس کار و استفاده از ماسک و عینک و گوشی و کاله
 ها و وسایل اطفا حریق نصب کپسول -توسط مکنده  خروج خاك اره

 دقت در کار  نگرش

 خروج خاك اره از محیط کارگاه با مکنده هاي سیار و مرکزي  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

  N63(مدیریت کیفیت) -N66(مدیریت مواد و تجهیزات) 

 ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد
 مصرفی و منابع

 -کپی تراش  -دریل پایه دار -خراطی -فرز-گندگی -رنده-دیوالت -اره نواريماشین هاي  –ابزار درودگري 
 -تیغه هاي اره نواري -بخط کش فلزي -گونیا مرکب -زاویه سنج -میکرومتر -کولیس –میزکار  – سنباده

 -تخته چندالیه -MDFصفحات  -مانند راش، گردو، افرا، توسکا انواع چوب -انواع مته -تیغه فرز -تیغه اره گرد
 انواع یراق آالت -وو چسب نوار لبه چسبان

 ریاضیات -هندسه دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه

 استاندارد عملکرد کار:
با استفاده از لوازم نقشه کشی و نرم 

 ISOافزارهاي مربوطه و مطابق با استاندارد 
نقشه مبلمان کودك و نوجوان را ترسیم 

 .کند
 تولید مبلمان صفحه اي کودك و نوجوان  وظیفه 03 کد وظیفه

 مهارت سطح شایستگی کار: نقشه کشی مبلمان کودك و نوجوان کار 0301 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

مبلمـان   ترسیم سـه نمـاي   -1
 کودك و نوجوان

 دانش:
 مقدمات نقشه کشی –رگونومی ااستاندارد ابعادي و –استاندارد صفحات مصنوعی  

 مهارت: 
ترسیم سه نماي مبلمان کودك ونوجوان  -ترسیم سه نماي اجزاي تشکیل دهنده مبلمان کودك و نوجوان

 ترسیم تصویر مجسم مبلمان کودك و نوجوان به تفکیک –به تفکیک

ترســــیم پرســــپکتیو   -2
مبلمان کودك و  ایزومتریک

 نوجوان

 دانش: 
 انواع پرسپکتیو و تصویر مجسم ایزومتریک و دیمتریک

 مهارت: 
 ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک

ترسیم برشـهاي مقطعـی و    -3
مبلمـان کـودك و    جزئیات
 نوجوان

 دانش: 
 )Detailانواع برش هاي مقطعی و برشهاي جزئیات(

 مهارت: 
هاي نقشه تیلیترسیم د  –ترسیم برش هاي طولی، عرض و پیشانی مبلمان کودك ونوجوان به تفکیک 

 مبلمان کودك و نوجوان به تفکیک 

ــا  -4 ــاژ ی ــه مونت ترســیم نقش
مبلمـان   پرسپکتیو انفجاري

  کودك و نوجوان

 دانش: 
 روش ترسیم نقشه مونتاژ یا پرسپکتیو انفجاري

 مهارت: 
 یا پرسپکتیو انفجاريترسیم نقشه مونتاژ 
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اجراي پروژه نقشـه کشـی    -5
 مبلمان کودك و نوجوان

 دانش: 
 تفکیک یک پروژه نقشه کشی به پروژه هاي تکیروش  –مجموعه نقشه کشی (پروژه) 

 مهارت: 
 ترسیم مجموعه مبلمان کودك و نوجوان –ترسیم یک مبل از مجموعه مبلمان کودك ونوجوان 

6-  

 —دانش: 
 

 —مهارت: 
 

 ایمنی
رعایت نکات -نورکافی در کارگاه نقشه کشی -نشستن هنرجو بر روي صندلی بر اساس اصول ارگونومی

 افزارایمنی و بهداشتی هنگام ترسیم نقشه ها به صورت دستی و با نرم 

 دقت در کار  نگرش

 دقت در ترسیم و جلوگیري از دورریز بیش از حد کاغذ توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92)محاسبه و ریاضی(  -N15(تفکر خالق)

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 نرم افزار -کامپیوتر -، انواع گونیا، نقاله، پرگار و ...Tلوازم نقشه کشی دستی مانند تخته رسم، خط کش 

 هاي کابینت چاپگر، اسکنر، نمونه نقشه -اتوکد

 نقشه کشی مقدماتی -ریاضیات -هندسه دانش پایه
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 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930302 کد حرفه

 استاندارد عملکرد کار:
با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و 

میز تحریر و  1614مطابق با استاندارد 
 تولید مبلمان صفحه اي کودك و نوجوان  وظیفه 03 کد وظیفه صندلی کودك و نوجوان را بسازد

 مهارت سطح شایستگی کار: لوازم کودك و نوجوانساخت کمد لباس و  کار 0302 کد کار
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

برش قطعات کمد لباس و -1
  لوازم کودك و نوجوان

 دانش: 
انواع برش هاي طولی و عرضی با پانل برها یا  -تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده در صنایع چوب

 دورکن ها

  مهارت: 
 با استفاده از تجهیزات مورد نیازماشین آالت صنایع چوب  برش کاري با

لبه چسبانی قطعات برش -2
خورده کمد لباس و لوازم 

  کودك و نوجوان

نوارهاي اتویی، پشت چسب دار، زهوراهاي  -هاي مختلفدر ضخامت ABSو  PVCانواع نوارهاي  دانش:
 انواع دستگاه لبه چسبان صاف و منحنی -حرارتیهاي انواع چسب -چوبی

  
 مهارت:

لبه چسبانی خطی و منحنی به وسیله دستگاه نیمه اتوماتیک  -هاي اضافیپرداخت لبه -لبه چسبانی با اتو 
 هاي اضافی با فرز مخصوصاز بین بردن لبه -و اتوماتیک

ساخت انواع اتصاالت روي  -3
 صفحات چوبی 

 دانش:
روش ساخت و کاربرد انواع اتصاالت  -انواع اتصاالت چوبی و اتصاالت مورد استفاده در کارهاي صفحه اي

 براي ایجاد استحکام در انواع کابینت 

 مهارت: 
 و نوجوان ساخت انواع اتصاالت در صفحات چوبی، کمد لباس و لوازم کودك

زمایشی و رفع عیب آمونتاژ -4
و لوازم کودك و  کمد لباس

 نوجوان

 دانش: 
 -سوراخکاري و تعیین محل شیار قطعات کمد لباس و لوازم کودك و نوجوان برايهاي عالمت گذاري روش

 و نوجوان هاي مورد استفاده در ساخت کمد لباس و لوازم کودكانواع یراق
 مهارت:

هاي  نصب انواع یراق -ها و اتصاالت قطعات به همسوراخکاري و شیارزنی مناسب به منظور نصب دقیق طبقه
 مونتاژ آزمایشی -و نوجوان مورد استفاده در ساخت کمد لباس و لوازم کودك
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و لوازم   بسته بندي قطعات کمد-5
 کودك و نوجوان

 دانش: 
 روش هاي تسمه کشی  -انواع کارتن و لفاف  -انواع روش هاي کدگذاري

 مهارت: 
 تسمه کشی -داخل کارتنچیدنن قطعات   -لفاف کاري -کدگذاري قطعات

 

 دانش: 
 

 مهارت:

 

 ایمنی
استفاده از ابزارها، وسایل و ماشین آالت  – کفش، کاله و دستکش و گوشی ایمنیاستفاده از 

ها و  نصب کپسول -هاي مناسب استفاده از مکنده –رعایت نکات ایمنی  -مجهز به وسایل ایمنی
 وسایل آتش نشانی

 دقت در کار  نگرش

 از محیط کار، توسط مکنده هاي ثابت و سیار  جمع آوري گرد و غبار و ضایعات توجهات زیست محیطی

هاي غیرفنی کد و سطح شایستگی 
 مورد نیاز کار

 N64(مدیریت زمان)   - N63(مدیریت کیفیت) -N66(مدیریت مواد و تجهیزات) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد مصرفی و 
 منابع

 -اندازه گیري وسایل -ماشین آالت عمومی صنایع چوب وابزارهاي دستی برقی  ،ابزارهاي دستی 
 -انواع نوارهاي لبه چسبان -پانل بر یا دورکن –انواع صفحات مصنوعی و چوب  -یراق آالتانواع 

 اتو -دستگاه لبه چسبان نیمه اتوماتیک و اتوماتیک

 دانش پایه

 ریاضیات -هندسه
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 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930303 حرفهکد 

 استاندارد عملکرد کار:
با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و 

میز تحریر و  1614مطابق با استاندارد 
 تولید مبلمان صفحه اي کودك و نوجوان  وظیفه 03 کد وظیفه صندلی کودك و نوجوان را بسازد

 سطح شایستگی کار: تحریر و صندلی کودك ونوجوانساخت میز  کار 0303 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

قطعات میزتحریر و صـندلی   برش -1

 کودك و نوجوان

 دانش:
انواع برش هاي طولی و عرضی با پانل برها یا  -تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده در صنایع چوب

 دورکن ها

 مهارت: 
 کار با تجهیزات و ماشین آالت صنایع چوب براي انواع برش ها

قطعات برش خورده  لبه چسبانی - 2
 میزتحریر و صندلی کودك و نوجوان

 دانش:
 -نوارهاي اتویی، پشت چسب دار، زهوراهاي چوبی -هاي مختلفدر ضخامت ABSو  PVCانواع نوارهاي 

 انواع دستگاه لبه چسبان صاف و منحنی -هاي حرارتیانواع چسب

 مهارت:
لبه چسبانی خطی و منحنی به وسیله دستگاه نیمه  -هاي اضافیپرداخت لبه -لبه چسبانی با اتو

 هاي اضافی با فرز مخصوصاز بین بردن لبه -اتوماتیک و اتوماتیک

ــاالت    - -2 ــواع اتص ــاخت ان  درس

ــوبی  ــفحات چ ــر و  ص میزتحری

 صندلی کودك و نوجوان

 دانش: 
روش ساخت و کاربرد انواع اتصاالت  -انواع اتصاالت چوبی و اتصاالت مورد استفاده در کارهاي صفحه اي
 براي ایجاد استحکام در انواع میزتحریر و صندلی کودك و نوجوان

 مهارت:
 ساخت انواع اتصاالت در صفحات مرکب چوبی و میز و صندلی کودك و نوجوان 

رفع عیب مونتاژ آزمایشی و  -4
 میزتحریر و صندلی کودك و نوجوان

 دانش: 
 انواع یراق آالت -هاي اندازه گیري روش -هاي مونتاژ قطعات روش -اصول نقشه خوانی

 مهارت:
 هاي احتمالی رفع عیب -هاي الزم نصب یراق -کنترل اندازه ها -مونتاژ کار -نقشه خوانی
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میزتحریر   بسته بندي قطعات -5
 و صندلی کودك و نوجوان

 دانش: 
 روش هاي تسمه کشی  -انواع کارتن و لفاف  -انواع روش هاي کدگذاري

 مهارت: 
 تسمه کشی -چیدنن قطعات داخل کارتن  -لفاف کاري -کدگذاري قطعات

 

 دانش: 
 

 مهارت:

 

 ایمنی
استفاده از ابزارها، وسایل و ماشین  –ایمنی کاله، دستکش، گوشی، ماسک و عینک ،کفشاستفاده از 

ها و  نصب کپسول -هاي مناسب استفاده از مکنده -رعایت نکات ایمنی  -آالت مجهز به وسایل ایمنی
 وسایل آتش نشانی  

 نظم در محیط کار  - -دقت در کار نگرش

 از محیط کار، توسط مکنده هاي ثابت و سیار جمع آوري گرد و غبار و ضایعات  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N64(مدیریت زمان)   - N63(مدیریت کیفیت) -N66(مدیریت مواد و تجهیزات) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

انواع  -اندازه گیري وسایل -ماشین آالت عمومی صنایع چوب وابزارهاي دستی برقی  ،ابزارهاي دستی 
دستگاه لبه  -انواع نوارهاي لبه چسبان -پانل بر یا دورکن –انواع صفحات مصنوعی و چوب  -یراق آالت

 اتو -چسبان نیمه اتوماتیک و اتوماتیک

 ریاضیات -هندسه دانش پایه
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کد 
 حرفه

 L3 صالحیتسطح  صنایع چوب حرفه 343601930304
 استاندارد عملکرد کار:

با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و 
میز تحریر و  1614مطابق با استاندارد 

کد  صندلی کودك و نوجوان را بسازد
 وظیفه

 تولید مبلمان صفحه اي کودك و نوجوان  وظیفه 03

 سطح شایستگی کار: L1 ساخت جاکتابی کودك و نوجوان کار 0304 کد کار

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

قطعات جاکتابی کودك و برش   -1
 نوجوان

  دانش:
انواع برش هاي طولی و عرضی با پانل  -تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده در صنایع چوب

 برها یا دورکن ها
 مهارت: 

 چوب براي انواع برش هاکار با تجهیزات و ماشین آالت صنایع 

جاکتابی کودك قطعات  لبه چسبانی  -2
 و نوجوان

 دانش:
نوارهاي اتویی، پشت چسب دار،  -هاي مختلفدر ضخامت ABSو  PVCانواع نوارهاي 

 انواع دستگاه لبه چسبان صاف و منحنی -هاي حرارتیانواع چسب -زهوراهاي چوبی

 مهارت:
لبه چسبانی خطی و منحنی به وسیله دستگاه  -هاي اضافیپرداخت لبه -لبه چسبانی با اتو  

 هاي اضافی با فرز مخصوصاز بین بردن لبه -نیمه اتوماتیک و اتوماتیک

صفحات  درساخت انواع اتصاالت -3
 جاکتابی کودك و نوجوان چوبی 

 دانش: 

روش ساخت و کاربرد  -تصاالت چوبی و اتصاالت مورد استفاده در کارهاي صفحه اي نواع اا
 انواع اتصاالت براي ایجاد استحکام در انواع جاکتابی کودك و نوجوان 

 مهارت: 

  ساخت انواع اتصاالت در صفحات مرکب چوبی و سازه هاي جاکتابی کودك ونوجوان

مونتاژ آزمایشی و رفع عیب   -4
 کودك و نوجوان جاکتابی

 دانش: 
 انواع یراق آالت -هاي اندازه گیري روش -هاي مونتاژ قطعات روش -اصول نقشه خوانی

 مهارت:
 هاي احتمالی رفع عیب -هاي الزم نصب یراق -کنترل اندازه ها -مونتاژ کار -نقشه خوانی
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بسته بندي قطعات   -5
 جاکتابی کودك و نوجوان

 دانش: 
 روش هاي تسمه کشی  -انواع کارتن و لفاف  -انواع روش هاي کدگذاري

 مهارت: 
 تسمه کشی -داخل کارتنچیدنن قطعات   -لفاف کاري -کدگذاري قطعات

 

 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
به کارگیري دستگاه و ماشین آالت مجهز به  - ایمنی کفش، کاله، دستکش، گوشی، ماسک و عینکاستفاده از 

 ها و وسایل آتش نشانی   نصب کپسول -هاي مناسب استفاده از مکنده -رعایت نکات ایمنی  -وسایل ایمنی

 نظم در محیط کار  -دقت در کار نگرش

 از محیط کار، توسط مکنده هاي ثابت و سیارجمع آوري گرد و غبار و ضایعات  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی 
 کد و سطح مورد نیاز کار

 N64(مدیریت زمان)   - N63(مدیریت کیفیت) -N66(مدیریت مواد و تجهیزات) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، 
 مصرفی و منابع مواد

یراق انواع  -اندازه گیري وسایل -ماشین آالت عمومی صنایع چوب وابزارهاي دستی برقی  ،ابزارهاي دستی 
دستگاه لبه چسبان نیمه  -انواع نوارهاي لبه چسبان -پانل بر یا دورکن –انواع صفحات مصنوعی و چوب  -آالت

 اتو -اتوماتیک و اتوماتیک

 ریاضیات -هندسه دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930305 کد حرفه

 استاندارد عملکرد کار:
با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق 

صندلی میز تحریر و  1614با استاندارد 
 تولید مبلمان صفحه اي کودك و نوجوان  وظیفه 03 کد وظیفه کودك و نوجوان را بسازد

 سطح شایستگی کار: ساخت گهواره کودك کار 0305 کد کار

 

  

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 قطعات گهواره کودكبرش   -1

 دانش:
انواع برش هاي طولی و عرضی با پانل برها یا  -تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده در صنایع چوب 

 دورکن ها 
 مهارت:

 کار با تجهیزات و ماشین آالت صنایع چوب براي انواع برش ها  

لبه چسبانی قطعات گهواره -2
 کودك

 دانش: 
 -نوارهاي اتویی، پشت چسب دار، زهوراهاي چوبی -هاي مختلفدر ضخامت ABSو  PVCانواع نوارهاي 

 انواع دستگاه لبه چسبان صاف و منحنی  -هاي حرارتیانواع چسب
 مهارت:

لبه چسبانی خطی و منحنی به وسیله دستگاه نیمه اتوماتیک و  -هاي اضافیپرداخت لبه -لبه چسبانی با اتو
 هاي اضافی با فرز مخصوص از بین بردن لبه -اتوماتیک

صفحات درساخت انواع اتصاالت -3
 گهواره کودك  چوبی

 دانش: 
روش ساخت و کاربرد انواع اتصاالت براي  -اي اتصاالت چوبی و اتصاالت مورد استفاده در کارهاي صفحه انواع

 ایجاد استحکام در انواع گهواره هاي کودك 

 مهارت:
 ساخت انواع اتصاالت در صفحات مرکب چوبی و گهواره کودك 

مونتاژ آزمایشی و رفع عیب   -4
 گهواره کودك

 دانش: 
 انواع یراق آالت -هاي اندازه گیري روش -هاي مونتاژ قطعات روش -اصول نقشه خوانی

 مهارت:
 هاي احتمالی رفع عیب -هاي الزم نصب یراق -کنترل اندازه ها -مونتاژ کار -نقشه خوانی
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بسته بندي قطعات  گهواره  -5
 کودك

 دانش: 
 روش هاي تسمه کشی  -انواع کارتن و لفاف  -انواع روش هاي کدگذاري

 مهارت: 
 تسمه کشی -چیدنن قطعات داخل کارتن  -لفاف کاري -کدگذاري قطعات

  

 دانش:
 

 مهارت: 
 

 ایمنی

به کارگیري دستگاه و ماشین آالت  - ایمنی کفش، کاله، دستکش، گوشی، ماسک و عینکاستفاده از 

ها و وسایل  نصب کپسول -هاي مناسب استفاده از مکنده -رعایت نکات ایمنی  -مجهز به وسایل ایمنی

 آتش نشانی  

 نظم در محیط کار  -دقت در کار نگرش

 از محیط کار، توسط مکنده هاي ثابت و سیارجمع آوري گرد و غبار و ضایعات  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N64(مدیریت زمان)   - N63(مدیریت کیفیت) -N66(مدیریت مواد و تجهیزات) 

 ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد
 مصرفی و منابع

انواع  -اندازه گیري وسایل -ماشین آالت عمومی صنایع چوب وابزارهاي دستی برقی  ،ابزارهاي دستی 
دستگاه لبه  -انواع نوارهاي لبه چسبان -پانل بر یا دورکن –انواع صفحات مصنوعی و چوب  -یراق آالت

 اتو -چسبان نیمه اتوماتیک و اتوماتیک

 ریاضیات -هندسه دانش پایه
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 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343610193 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

براساس استاندارد دماي رایج در بازار کار و 
انواع  دستگاه ها و ابزارآالت استاندارد بتواند

 تولید مبلمان چوبی کودك و نوجوان  وظیفه 03 کد وظیفه تختخواب کودك و نوجوان را بسازد

 مهارت  -3سطح شایستگی کار: ساخت تختخواب کودك و نوجوان کار 0306 کد کار
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

ــات  -1 ــري قطعـ ــدازه بـ  انـ
 کودك و نوجوان خواب تخت

 دانش:
 انواع برش هاي طولی و عرضی با پانل برها یا دورکن ها  -بر و دورکن  انواع ماشین اره گرد پانل 

 مهارت:
 کار با تجهیزات و ماشین آالت صنایع چوب براي انواع برش ها  

ــفحات،   -2 ــاري ص ــش ک روک
ــبانی  ــه چس ــري و لب  دورب

کودك و  خواب تختقطعات 
 نوجوان

 دانش: 
انواع پرس  -گیروش فرزکاري کله –دستگاه پرس ممبران (وکیوم)  -هاي مصنوعی و طبیعیانواع روکش
 طبقه3طبقه و 1هیدرولیک 

 مهارت:
هاي طبیعی و آماده کردن پرس ممبران (وکیوم) وروکش –گی براساس نقشه کار با اورفرز فرزکاري کله 

 روکش کاري با پرس هیدرولیک -گی با استفاده از پرس ممبران کاري کله روکش –مصنوعی 

 خواب تخت اتصاالتساخت  -3
 کودك و نوجوان

 دانش: 
  خواب در تختهاي اتصال  انواع یراق -تخت خواب تروش هاي اتصاال

 مهارت: 
  -ساخت اتصاالت تخت خواب

ساخت کشو تختخواب کودك  -4
 و نوجوان 

 دانش: 
روش نصب دستگیره  -روش نصب ریل -روش نصب کشو  -روش ساخت اتصاالت کشو -انواع ریل -کشوانواع 
 کشو

 مهارت: 
 نصب کشو روي ریل تختخواب -مونتاژ کشو -ساخت اتصاالت کشو
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ــام  -5 ــرده ب ــاخت ن س
و  کـودك  خوابتخت

 نوجوان

لوله هاي  -یراق اتصال نرده به بغل تختانواع  -انواع نرده و نرده بام -انواع چوب سوزنی برگ و پهن برگدانش: 
 پالستیکی توپر و فلزي آبکاري شده

اتصال نرده و نرده بام به بغل تخت با استفاده از یراق  -ساخت نرده بام -ساخت نرده -برشکاري چوبمهارت: 
 آالت فلزي

مونتاژکاري و بسـته   -6
 بندي

 هاي بسته بندي روش -کار کنترل کیفیت -روشهاي مونتاژ -کنترل اندازه و ابعاددانش:

 بسته بندي -ها و ابعاد تطبیق دادن اندازه -رفع پیچیدگی -گونیایی کردن کار مهارت:

 ایمنی
به کارگیري دستگاه و ماشین آالت مجهز به  - ایمنی کفش، کاله، دستکش، گوشی، ماسک و عینکاستفاده از 

 ها و وسایل آتش نشانی   نصب کپسول -هاي مناسب استفاده از مکنده -رعایت نکات ایمنی  -وسایل ایمنی

 دقت در کار  نگرش

 توسط مکنده هاي ثابت و سیاراز محیط کار، جمع آوري گرد و غبار و ضایعات  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی 
 کد و سطح مورد نیاز کار

 N64(مدیریت زمان)   - N63(مدیریت کیفیت) -N66(مدیریت مواد و تجهیزات) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، 
 مواد مصرفی و منابع

 –ابزار اندازه گیري  -برمیزيماشین پانل  -اورفرز -طبقه 3و  1دستگاه پرس هیدرولیک  -دستگاه پرس ممبران

 -انواع تیغه اره گرد -انواع تیغه فرز – تخته خرده چوب -چوبهاي سوزنی برگ و پهن برگ –MDF  انواع
 ابزارهاي دستی و دستی برقی

 ریا ضیات –هندسه  دانش پایه
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 کد حرفه
 

 حرفه
 

 سطح صالحیت
 استاندارد عملکرد کار: 

 تولید مبلمان صفحه اي کودك و نوجوان  وظیفه 03 کد وظیفه

 مهارت سطح شایستگی کار: نصب قطعات کمکی مبلمان کودك و نوجوان کار 0307 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 و توجهات زیست محیطی)(دانش، مهارت، نگرش، ایمنی 

ــورد    -1 ــی م ــات کمک ــاب قطع انتخ
اســتفاده در مبلمــان کــودك و   

 نوجوان

 دانش: 
 انواع لوازم تزئینی و قطعات تکمیلی مبلمان کودك و نوجوان -انواع قطعات بند و بست

  مهارت: 
 کارگیري انواع یراق و قطعات تزئینی در مبلمان کودك و نوجوانه بانتخاب و 

سـوراخکاري محـل    عالمتگذاري و -2
 نصب یراق

 دانش:
 و تجهیزات مورد استفاده در نصب یراق و قطعات کمکی مبلمان کودك سوراخکاري انواع ابزار 

 مهارت:
 انواع تجهیزات، به منظور نصب یراق و قطعات کمکی در مبلمان کودك کارگیريه بانتخاب و  

 نصب و مونتاژ قطعات کمکی -3

 دانش: 
 روش مونتاژ –اصول حفاظت و ایمنی در نصب و کاربرد یراق آالت و قطعات کمکی 

 مهارت: 
 یراق و قطعات کمکی مبلمان با توجه به اصول حفاظت و ایمنی کاربرد هر کدام از آن ها و مونتاژنصب

4-  

 دانش: 

 مهارت: 
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5-  
 دانش: 

 مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی

به کارگیري دستگاه و  - ایمنی کفش، کاله، دستکش، گوشی، ماسک و عینکاستفاده از 

نصب  -هاي مناسب استفاده از مکنده -رعایت نکات ایمنی  -ماشین آالت مجهز به وسایل ایمنی

 ها و وسایل آتش نشانی   کپسول

 نظم در محیط کار  -دقت در کار نگرش

 از محیط کار، توسط مکنده هاي ثابت و سیارجمع آوري گرد و غبار و ضایعات  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و سطح 
 مورد نیاز کار

 N64(مدیریت زمان)   - N63(مدیریت کیفیت) -N66(مدیریت مواد و تجهیزات) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد مصرفی 
 و منابع

 آالت و قطعات تزئینییراق -ابزارهاي دستی، دستی برقی و ماشین آالت عمومی صنایع چوب

 ریاضیات -هندسه دانش پایه
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با استفاده از لوازم  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930401 کد حرفه
نقشه کشی و نرم افزارهاي مربوطه و مطابق 

نقشه مبلمان سرویس  ISOبا استاندارد 
 خواب را ترسیم کند

 تولید سرویس خواب صفحه اي چوبی وظیفه 04 کد وظیفه

 مهارت سطح شایستگی کار: نقشه کشی سرویس خواب کار 0401 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

ترسیم نقشه سه نماي مبلمـان   -1
 خواب اتاق

 دانش:
 استاندارد صفحات چوبی -اندازه گیري استاندارد ابعادي و آرگونومی -وسایل نقشه کشی –انواع خطوط  

 مهارت:
ترسیم –ترسیم سه نماي سرویس خواب به تفکیک –ترسیم سه نماي قطعات سرویس خواب به تفکیک  

 تصویر مجسم (پرسپکتیو) سرویس خواب به تفکیک 

 ترسیم تصویرمجسـم و نقشـه   -2
 انفجاري مبلمان اتاق خواب

 دانش:
 شناسایی محیط اتوکد -اصول کار با نرم افزارهاي آموزشی و نرم افزارهاي مورد نیاز

  مهارت:
رسیم تصویر مجسم (پرسپکتیو) سرویس خواب به ت –ترسیم سه نماي قطعات سرویس خواب به تفکیک 

 و نقشه انفجاريتفکیک 

ترسیم نقشه قطعـات مبلمـان    -3
 خواباتاق 

 دانش: 
هاي مختلف از یک چگونگی تفکیک نقشه -کشیهاي مختلف نقشه در کاغذ نقشهقسمت چیدمان
 مجموعه

 مهارت:
هاي طولی، عرضی و پیشانی ترسیم برش -ل هاي مورد نیاز سرویس خواب به تفکیک یتیترسیم د 

 سرویس خواب به تفکیک 

هاي مبلمـان اتـاق    ترسیم برش -4
 خواب

 دانش: 
 برش افقی -برش عمودي -پیشانیبرش 

 مهارت:
 ترسیم برش افقی -ترسیم برش عمودي -ترسیم برش پیشانی

 



160 
 

 2از       2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار  

 

 

 

 

یک پروژه کامل  نقشه کشی -5
 با نرم افزار اتوکد

 دانش: 

 و ترسیم نقشه ها با اتوکد ترتفکیک پروژه به پروژه هاي کوچک-پروژه و انواع آن 

 مهارت: 

 با نرم افزار اتوکد ترسیم یک پروژه از سرویس خواب

 
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
تهویه  -ها و استفاده از نرم افزار و بهداشتی در هنگام ترسیم دستی نقشه ایمنی فردي نکات رعایت

 مناسب محل

 مالکیت معنوي نقشه -دقت در انجام کار نگرش

  -مصرف بهینه کاغذ توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  -N64) زمان(مدیریت  

تجهیزات، اسناد، مواد ابزار، 
 مصرفی و منابع

نرم افزارهاي تخصصی نقشه  -لوازم نقشه کشی -کاغذ نقشه کشی -کامپیوتر -میز نقشه کشی
 نمونه نقشه هاي سرویس خواب -اسکنر -چاپگر -کشی

 نقشه کشی مقدماتی -هندسه ریاضیات دانش پایه
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با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
 ملی و تجهیزات الزم و مطابق با استاندارد

 چوبیاي  صفحهتولید سرویس خواب  وظیفه 04 کد وظیفه قاب آیینه را بسازد 1614

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت قاب آینه کار 0402 کد کار

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

ــرش -1 ــاري  بـ کـ
 قطعات

  دانش:
 محاسبات مواد اولیه   -با پانل برها یا دورکن  هاي طولی و عرضیانواع برش

 مهارت: 
ع تیغه ها براي هر یک از مواد انواانتخاب و تنظیم  -دورکن ها یا انواع پانل برهاي عمودي و افقی و با هاي طولی و عرضیانجام برش

برنامه نویسی  –رعایت طول و عرض برحسب نقوش روکش ها (راه پود و راه راست)  -هاي بهینهانجام محاسبات براي برش -مصرفی
 هاي منحنی و ایجاد نقوشبراي برش CNCانجام برنامه نویسی و کار با  -توسط نرم افزار پانل برها

 لبه چسبانی -2

 دانش: 
 -انواع نوارهاي اتویی (پشت چسب دار) و نوارهاي چوبی -) مترمیلی 2الی  0,4در ضخامت هاي مختلف (از  ABSو  PVCانواع نوارهاي 

 انواع دستگاه هاي لبه چسبان صاف و منحنی  -) گرانول یا قالبیHot Meltانواع چسب هاي حرارتی(
 مهارت: 

سخت افزاري دستگاه  تنظیم برنامه هاي نرم افزاري و -هاي اضافی با ابزارهاي مناسبپرداخت لبه–لبه چسبانی با اتو یا ابزار حرارتی 
قرار دادن و حرکت  -قرار دادن نوار مناسب (براساس توضیح برنامه تولید) روي دستگاه –هاي لبه چسبان براي استفاده در هر قطعه 

–نوار کاري عرض و سپس طول قطعه کار به منظور همپوشانی نوارهاي ضخیم   -هاي منبع تغذیه دستگاهدادن قطعات در میان فک

 لبه هاي اضافی در لبه چسبانی خطی به صورت اتوماتیک، و در لبه چسبانی قطعات منحنی، با استفاده از فرز مخصوصپرداخت 

ــوراخکاري و  -3 سـ
 شیارزنی 

 دانش: 
 انواع دستگاه ها و ابزارهاي شیار زن  -انواع مته ها و فرزها -CNCانواع دستگاه هاي سوراخ زن دستی، چندمحوره، تمام اتوماتیک و 

 مهارت: 
تنظیم و  -تنظیم سخت افزاري براي دستگاه هاي چندمحوره و نیمه اتوماتیک -تهیه شابلون سوراخکاري براي سوراخکاري هاي دستی

رعایت قطر و  -انتخاب ابزار مناسب براي انجام هر یک از سوراخکاري ها –CNCبرنامه نویسی نرم افزاري جهت دستگاه هاي اتوماتیک و 
شیارزنی با فرز  -اولویت سوراخکاري براساس مراحل مونتاژ -عوامل استاندارد یا فواصل تعریف شده براي هر نوع یراق عمق هر سوراخ و

ایجاد عالمت یا سوراخکاري کم عمق(با اثر کم) براي نصب  -مناسب یا تنظیم اره دور کن به منظور ایجاد شیار مناسب از نظر پهنا و عمق
 CNCایجاد نقوش و طرح هاي خاص بر روي سطح صفحات توسط دستگاه هاي  -ژصحیح یراق آالت هنگام مونتا

مونتاژ اولیـه  و   -4
نصــب یــراق   

 آالت

ها، ، دستگیره، پین طبقات، قفلهاي درهاي کشو و ریلها، لوالها، ریلها، الیتانواع یراق آالت ، اتصاالت، دوبل، پیچدانش: 
 پالك ها، رگالها، رول ها، چرخاستپ ها، گونیاها، پایه

مونتاژ و کنار هم  -آالتاستفاده از پیچ ها و ابزار مناسب به منظور نصب صحیح یراق  -نصب و رگالژ کلیه یراق آالت مهارت: 
 هایدگییبرطرف کردن دو -مراحل نصب (براساس نقشه مونتاژ قطعات) -قرار دادن قطعات براساس نوع سوراخکاري
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ــته  -5 ــی و بس ــرل کیف کنت
 بندي  

 دانش: 
 میزان حساسیت یراق آالت و کلیه قطعات مورد استفاده -سطح تعریف شده براي کیفیت قابل قبول

  مهارت:
پاك  -تمیز کردن کلیه سطح و کنترل آن از نظر خط و خش و پریدگی روکش، ضرب دیدگی، شکستگی

بسته بندي توسط نایلون حباب دار یا کارتن  –رفع خطوط جزئی  –سازي چسب اضافی لبه چسبانی 
 چسباندن برگه اطالعیه قطعات و برگه مسئول کنترل کیفی -مقوایی

6-  

 دانش:
 

 مهارت:
 

 ایمنی
استفاده از دستگاه هاي  -پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی

  -سالم و به کارگیري حفاظ هاي الزم 

  دقت در کار نگرش

 هاي ثابت و سیار از محیط کار، با استفاده از مکنده خروج گرد و غبار و ضایعات توجهات زیست محیطی

غیرفنی کد و شایستگی هاي 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N72)مسئولیت پذیري( 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 -آالتانواع یراق -هاي سوراخ زنانواع دستگا -لبه چسبان هاي دستگاهانواع  -هاي برشانواع دستگاه
 انواع نوارهاي لبه چسبانی -ابزارهاي درودگري

 هندسه -ریاضیات  دانش پایه
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با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
 ملی و تجهیزات الزم و مطابق با استاندارد

 تولید سرویس خواب صفحه اي چوبی وظیفه 04 کد وظیفه بسازد میز ارایش و دراور 1614

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت میز آرایش و دراور کار 0403 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

ــکاري  -1 برشـــ
 قطعات

 دانش:
 اندازه بري -اندازه گذاري -انواع ماشین برش

 مهارت: 
 برشکاري قطعات

لبــه چســبانی  -2
 قطعات

 دانش:
 دستگاههاي لبه چسبان -انواع چسب هاي حرارتی -نوارهاي لبه چسبان و اتوییانواع  

 مهارت:
 پرداخت لبه هاي اضافی -لبه چسبانی صفحات 

سوراخ کاري و  -3
 اتصاالت

 دانش:
 سوراخکاريروشهاي  -اتصاالتانواع  

 مهارت: 
 سوراخکاري و شیارزنی -ساخت اتصاالت

نصــب یــراق و  -4
 مونتاژ

 دانش: 
 انواع ابزار و تجهیزات مونتاژ -یراق آالت انواع

 مهارت: 
 مونتاژ کار -نصب یراق آالت -یراق کوبی
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و بسـته   کنترل کیفـی  -5
 بندي قطعات

 بازرسی محصول -کنترل کیفیتهاي روش سطح تعریف شده براي کیفیت قابل قبول دانش: 

بسته  -ها براساس نقشه کاراندازه تکنترل کیفی -بادخور کشوها تکنترل کیفی -ابعاد تکنترل کیفی مهارت: 
 بندي قطعات

 
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
استفاده از دستگاه هاي سالم  -پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی

  -و به کارگیري حفاظ هاي الزم 

  دقت در کار نگرش

 هاي ثابت و سیار از محیط کار، با استفاده از مکنده خروج گرد و غبار و ضایعات توجهات زیست محیطی

هاي غیرفنی کد شایستگی 
 و سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N72)مسئولیت پذیري( 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

انواع چوب پهن برگ و  –چوب روکش شده  -انواع صفحات تخته خرده چوب -روکش شده MDFانواع صفحات 
 انواع یراق آالت - درودگريهاي عمومی ماشین -ابزار درودگري -سوزنی برگ

 هندسه -ریاضیات دانش پایه
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  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930404 کد حرفه
الزم و با استفاده از ابزار و تجهیزات 

جاکتابی و  1614مطابق با استاندارد ملی 
 ویترین بسازد.

کد 
 وظیفه

 اي چوبی تولید سرویس خواب صفحه وظیفه 04

 مهارت سطح شایستگی کار: جاکتابیساخت ویترین و  کار 0404 کد کار

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 برش -1

  دانش:
 محاسبات مواد اولیه   -هاي طولی و عرضی با پانل برها یا دورکنانواع برش

 مهارت: 
ع تیغه ها براي هر یک انوا انتخاب و تنظیم -دورکن هایا هاي طولی و عرضی انواع پانل برهاي عمودي و افقی و انجام برش

رعایت طول و عرض برحسب نقوش روکش ها (راه پود و راه راست)  -هاي بهینهانجام محاسبات براي برش -از مواد مصرفی
 هاي منحنی و ایجاد نقوشبراي برش CNCانجام برنامه نویسی و کار با  -برنامه نویسی توسط نرم افزار پانل برها –

 لبه چسبانی-2

 دانش: 
انواع نوارهاي اتویی (پشت چسب دار) و  -متر )میلی 2الی  0,4در ضخامت هاي مختلف (از  ABSو  PVCانواع نوارهاي 
 انواع دستگاه هاي لبه چسبان صاف و منحنی  -) گرانول یا قالبیHot Meltانواع چسب هاي حرارتی( -نوارهاي چوبی

 مهارت: 
تنظیم برنامه هاي نرم افزاري و سخت  -هاي اضافی با ابزارهاي مناسبپرداخت لبه–لبه چسبانی با اتو یا ابزار حرارتی 

قرار دادن نوار مناسب (براساس توضیح برنامه تولید) روي  –افزاري دستگاه هاي لبه چسبان براي استفاده در هر قطعه 
و سپس طول قطعه کار نوار کاري عرض   -هاي منبع تغذیه دستگاهقرار دادن و حرکت دادن قطعات در میان فک -دستگاه

پرداخت لبه هاي اضافی در لبه چسبانی خطی به صورت اتوماتیک، و در لبه چسبانی –به منظور همپوشانی نوارهاي ضخیم 
 قطعات منحنی، با استفاده از فرز مخصوص

 سوراخکاري و شیارزنی -3

انواع  -ها و فرزها انواع مته -CNCهاي سوراخ زن دستی، جند محوره تمام اتوماتیک و  انواع دستگاهدانش: 
 ها  و ابزارهاي شیارزن دستگاه

 
 مهارت: 

ایجاد سوراخکاري مناسب براي لوازم روشنایی و  -شیارها با عمق و پهناي مناسب به منظور قرار گرفتن شیشه و آینه ایجاد
 راه عبور سیم.

نصب یراق آالت و مونتاژ -4
 اولیه

ها، پین ها و چرخشیشه و آینه مانند انواع لوالها، ریل براي لوازم روشنایی،انواع یراق آالت مورد استفاده دانش: 
 ) و ...UVها (طبقات و انواع چسب

 آالت مربوطهتوانایی نصب و رگالژ یراقمهارت: 
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 کنترل کیفی و بسته بندي-5

میزان حساسیت یراق  -هاي کنترل کیفیت روش -سطح تعریف شده براي کیفیت قابل قبولدانش: 
 آالت و کلیه قطعات مورد استفاده 

هاي ها استفاده از گوشهبراي بسته بندي شیشه -هاي چوبیمانند جعبهاستفاده از ابزار مناسب مهارت: 
رفع  -تمیز کردن کلیه سطوح -هاي شیشهها و لبهپالستیکی یا یونولیتی به منظور حفاظت از گوشه

 چسباندن برگه اطالعیه قطعات -خطوط جزئی

 
 دانش:

 مهارت:

 ایمنی
استفاده از دستگاه  -پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی

  -هاي سالم و به کارگیري حفاظ هاي الزم 

  دقت در کار نگرش

 هاي ثابت و سیار از محیط کار، با استفاده از مکنده خروج گرد و غبار و ضایعات توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N72)مسئولیت پذیري( 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

ماشین آالت عمومی و   -یراق آالت –انواع چسب  –ابزارآالت دستی برقی  –ابزار آالت دستی 
 اختصاصی صنایع چوب

 ریاضیات -هندسه دانش پایه
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با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930404 کد حرفه
و تجهیزات الزم و مطابق با استاندارد ملی 

 تولید سرویس خواب صفحه اي چوبی وظیفه 04 وظیفهکد  بسازد. صندلی آرایش 1614

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت صندلی آرایش کار 0405 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 هاي صندلی ساخت پایه -1

 دانش: 
 هاي صندلی (عقب و جلو) هاي ساخت پایه روش -انواع شابلون پایه هاي صندلی

 مهارت:
 هاي عقب و جلو با استفاده از شابلون ساخت پایه -ساخت شابلون پایه 

 ساخت کفی صندلی -2

 دانش:
 هاي ساخت کفی صندلی روش -انواع کفی صندلی -انواع شابلون کفی صندلی

 مهارت: 
 اي ساخت انواع کفی صفحه -ساخت انواع کفی چوبی -ساخت شابلون کفی

ساخت پشتی و قیدهاي  -3
 صندلی

 دانش: 
 هاي ساخت پشتی صندلی روش -انواع اتصاالت -هاي ساخت قیدهاي صندلی (بغل، عقب و جلو) روش

 مهارت:
 اي )  صفحه –ساخت انواع پشتی صندلی (چوبی  -ساخت انواع قیدهاي صندلی

 مونتاژ قطعات صندلی -4

 دانش: 
هاي استفاده از مواد، ابزار و تجهیزات مونتاژ  روش -قطعات صندلی هاي مونتاژ روش -نقشه خوانی مونتاژ صندلی

 صندلی

 مهارت: 
 مونتاژ قطعات با استفاده از چسب -پیاده کردن قطعات صندلی -مونتاژ قطعات بدون استفاده از چسب
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 کنترل کیفیت -5
 تعیین سطح کیفیت قابل قبول  -بازرسی محصول –روش هاي کنترل کیفیت دانش: 

 اندازه ها براساس نقشه کار تکنترل کیفی -ابعاد تکنترل کیفیمهارت: 

6-  

 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
استفاده از دستگاه هاي سالم  -پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی

  -و به کارگیري حفاظ هاي الزم 

  دقت در کار نگرش

 هاي ثابت و سیار از محیط کار، با استفاده از مکنده خروج گرد و غبار و ضایعات توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N72)مسئولیت پذیري( 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

انواع صفحات تخته خرده چوب  -چوب پهن برگ -چوب سوزنی برگ –روکش شده  MDFانواع صفحات 
 انواع یراق آالت -هاي عمومی درودگري ماشین -ابزار درودگري -روکش شده

 هندسه -ریاضیات دانش پایه
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 کد حرفه
 

با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه
و تجهیزات الزم و مطابق با استاندار ملی 

 تولید سرویس خواب چوبی وظیفه 03 وظیفهکد  تختخواب یکنفره و دونفره بسازد. 1614

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت تختخواب یکنفره و دونفره کار 0406 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 برش   -1

  دانش:
ها براي ع تیغهانواانتخاب و تنظیم  -هادورکنیا برهاي عمودي و افقی و هاي طولی و عرضی با انواع پانلانواع برش

برنامه نویسی و  -رعایت طول و عرض برش برحسب نقوش روکش (راه پود و راه راست) -هر یک از مواد مصرفی
 هابراي انواع برش CNCکار با 

 برش تخت هاي زیرکشودار (وادارهاي کشو، روي زمین قرار می گیرد) مهارت: 
 ساده        یکنفره        از قیدها به عنوان نگهدارنده کفی استفاده می شود.هاي تخت توجه:

 از پایه چوبی یا فلزي یا کالف مجزا براي نگهداشتن کفی استفاده می شود.                                               
 پایه چوبی یا فلزي استفاده می شود.دونفره: از کالف مجزا همراه با                                      

 کف تخت -2
 انواع کف تخت هاي یکنفره و دونفرهدانش: 

ساخت کف تخت  -به صورت یک تکه یا نرده اي MDFصفحات تخته خرده چوب یا  از ساخت کف تختمهارت: 
 ايهاي خم دار به صورت نردهاز چندالیی

 سوراخکاري  -3

روش سوراخکاري  -شود)باعث ایجاد جریان هوا در اطراف تشک میکه  کاري قطعات و کف ( روش سوراخدانش: 
 گردد.هاي خم دار که ضمن ایجاد جریان هوا باعث انعطاف پذیري کفی تخت نیز میکف با فرم چندالیی

 کاري کف تختسوراخ -کاري قطعات تختخواب به منظور ایجاد اتصاالت مربوطه سوراخمهارت: 

 اولیهنصب یراق و مونتاژ -4
 انواع یراق آالت مورد استفاده در تختخواب یکنفره و دونفرهدانش: 

 نصب یراق آالت و مونتاژ اولیه و رگالژ یراق آالتمهارت: 

 

 

 



170 
 

 
 2از       2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار 

   

 کنترل کیفیت و بسته بندي-5
 هاآالت و حساسیت نقش آنکیفیت قطعات و یراق –تعیین سطح کیفیت مطلوب دانش: 

ها و به کار استفاده از لوازم جانبی براي گوشه –استفاده از ابزار مناسب براي بسته بندي قطعات مهارت: 
 گیري پالستیک حبابدار و یونولیت در بسته بندي 

6- 
 دانش:

 مهارت:

 ایمنی
استفاده از دستگاه  -پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی

  -هاي سالم و به کارگیري حفاظ هاي الزم 

  دقت در کار نگرش

 هاي ثابت و سیار از محیط کار، با استفاده از مکنده خروج گرد و غبار و ضایعات توجهات زیست محیطی

هاي غیرفنی کد و شایستگی 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N72)مسئولیت پذیري( 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 ابزارهاي درودگري -انواع یراق آالت -انواع دستگاه سوراخ زن  -انواع دستگاه هاي برش

 هندسه -ریاضیات دانش پایه
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با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930407 کد حرفه
و تجهیزات الزم و مطابق با استاندار ملی 

 تولید سرویس خواب صفحه اي چوبی وظیفه 04 وظیفهکد  بسازد.تختخواب تاشو  1614

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت تختخواب تاشو کار 0407 کد کار
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 برش  -1

  دانش:
 محاسبات مواد اولیه   -هاي طولی و عرضی، با پانل برها یا دورکنانواع برش

 مهارت: 
ع تیغه ها انواانتخاب و تنظیم  -دورکن هایا انواع پانل برهاي عمودي و افقی و با هاي طولی و عرضی انجام برش

رعایت طول و عرض برحسب نقوش روکش ها  -هاي بهینهانجام محاسبات براي برش -براي هر یک از مواد مصرفی
هاي براي برش CNCانجام برنامه نویسی و کار با  -برنامه نویسی توسط نرم افزار پانل برها –(راه پود و راه راست) 
 منحنی و ایجاد نقوش

 لبه چسبانی-2

 دانش: 
انواع نوارهاي اتویی (پشت چسب  -متر )میلی 2الی  0,4در ضخامت هاي مختلف (از  ABSو  PVCانواع نوارهاي 

انواع دستگاه هاي لبه چسبان صاف   -) گرانول یا قالبیHot Meltانواع چسب هاي حرارتی( -دار) و نوارهاي چوبی
 و منحنی
 مهارت: 

تنظیم برنامه هاي نرم افزاري و  -هاي اضافی با ابزارهاي مناسبپرداخت لبه–لبه چسبانی با اتو یا ابزار حرارتی 
قرار دادن نوار مناسب (براساس توضیح برنامه  –سخت افزاري دستگاه هاي لبه چسبان براي استفاده در هر قطعه 

و نوار کاري عرض   -هاي منبع تغذیه دستگاهقرار دادن و حرکت دادن قطعات در میان فک -تولید) روي دستگاه
پرداخت لبه هاي اضافی در لبه چسبانی خطی به –سپس طول قطعه کار به منظور همپوشانی نوارهاي ضخیم 

 صورت اتوماتیک، و در لبه چسبانی قطعات منحنی، با استفاده از فرز مخصوص

 سوراخکاري -3

هاي تخت یراق یا مکانیزمانواع   -ها انواع مته -هاي سوراخ زن روش سوراخ کاري قطعات با انواع دستگاهدانش: 
 -دارنده جک روي بدنه یا چهارچوب تختفواصل محاسبه شده مراکز محور لوال، پین درب تخت و پین نگه -تاشو

 نیروي جک -طول باز و طول بسته جک

 مهارت: 
هاي  تنظیم سوراخکاري بدنه یا چهارچوب تخت براي نصب دقیق یراق تخت و حفظ زوایاي مابین محور لوال و پین

 دارنده جکنگه
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 نصب یراق آالت و مونتاژ اولیه-4

یراق و گونیاهاي اتصال دهنده به  -یراق آالت و اتصاالت مکانیزم تاشو به قطعات چوبیدانش: 
 دیوار

دارنده و بستن هاي نگهها در پینمهار جک -نصب یراق تاشو روي بدنه و درب تختمهارت: 
ها برحسب وزن درب تخت و تشک رگالژ  یراق و تنظیم فشار گاز جک –هاي نگهدارنده پیچ

اتصال گونیاها به سقف چهارچوب تخت و پیچ و رول پالك نمودن آن به دیوار  –مورد استفاده 
 ها العمل جک به منظور خنثی کردن نیروي عکس

 و بسته بندي تکنترل کیفی-5

حرکت آسان و بدون  (مکانیزم تاشوطعات، بخصوص یراق آالت قتعیین سطح کیفیت دانش: 
  )آسیب رسانی به قطعات تخت

ها  استفاده از لوازم جانبی براي گوشه –بندي قطعات  استفاده از ابزار مناسب براي بستهمهارت: 
 و به کارگیري پالستیک حبابدار و یونولیت در بسته بندي 

 ایمنی
استفاده از  -پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی

  -دستگاه هاي سالم و به کارگیري حفاظ هاي الزم 

  دقت در کار نگرش

 هاي ثابت و سیار از محیط کار، با استفاده از مکنده خروج گرد و غبار و ضایعات زیست محیطیتوجهات 

شایستگی هاي غیرفنی کد و سطح 
 مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N72)مسئولیت پذیري( 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد مصرفی و 
 منابع

 -آالتانواع یراق -سوراخ زنهاي  انواع دستگاه -نوارهاي لبه چسبانانواع  -هاي برشانواع دستگاه
 آالت ابزارهاي دروردگري و وسایل مخصوص نصب یراق

 هندسه -ریاضیات دانش پایه
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 استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930408 کد حرفه
با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق 

 تولید سرویس خواب چوبی وظیفه 04 کد وظیفه کمد لباس بسازد. 1614با استاندار ملی 

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت کمد لباس کار 0408 کد کار
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 برش  -1

  دانش:
 محاسبات مواد اولیه   -با پانل برها یا دورکن  هاي طولی و عرضیانواع برش

 مهارت: 
ع انواانتخاب و تنظیم  -دورکن هایا انواع پانل برهاي عمودي و افقی و  با هاي طولی و عرضیانجام برش

رعایت طول و عرض برحسب  -هاي بهینهانجام محاسبات براي برش -یک از مواد مصرفیتیغه ها براي هر 
انجام برنامه نویسی و  -برنامه نویسی توسط نرم افزار پانل برها –نقوش روکش ها (راه پود و راه راست) 

 هاي منحنی و ایجاد نقوشبراي برش CNCکار با 

 لبه چسبانی-2

 دانش: 
انواع نوارهاي اتویی (پشت  -متر )میلی 2الی  0,4در ضخامت هاي مختلف (از  ABSو  PVCانواع نوارهاي 

انواع دستگاه هاي   -) گرانول یا قالبیHot Meltانواع چسب هاي حرارتی( -چسب دار) و نوارهاي چوبی
 لبه چسبان صاف و منحنی

 مهارت: 
تنظیم برنامه هاي نرم  -هاي اضافی با ابزارهاي مناسبپرداخت لبه–لبه چسبانی با اتو یا ابزار حرارتی 

قرار دادن نوار مناسب  –افزاري و سخت افزاري دستگاه هاي لبه چسبان براي استفاده در هر قطعه 
هاي منبع قرار دادن و حرکت دادن قطعات در میان فک -(براساس توضیح برنامه تولید) روي دستگاه

پرداخت –و سپس طول قطعه کار به منظور همپوشانی نوارهاي ضخیم نوار کاري عرض   -تغذیه دستگاه
لبه هاي اضافی در لبه چسبانی خطی به صورت اتوماتیک، و در لبه چسبانی قطعات منحنی، با استفاده از 

 فرز مخصوص

 سوراخکاري -3

سوراخ کاري روش هاي عالمت گذاري  و  -روش سوراخ کاري قطعاتبا انواع دستگاههاي سوراخ زندانش: 
 قطعات کمدلباس

 مهارت: 
 هاي آویز لباسسوراخکاري مناسب به منظور نصب دقیق پایه
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نصب یراق آالت و مونتاژ -5
 اولیه

ها و یراق آالت کمکی مورد استفاده در کمدهاي لباس (مورد استفاده ها و چرخشناخت لوالها و ریلدانش: 
 کشوها) -متحركرگال هاي ثابت و  -جاکفشی -براي جاشلواري

هاي ضروري ها (معموالً به دلیل حجیم بودن، فقط قسمتتوانایی نصب کلیه یراق آالت و رگالژ آنمهارت: 
 مونتاژ می گردد.)

 و بسته بندي  تکنترل کیفی-6

 دانش: 

 یراق آالت مورد استفاده و کیفیت مطلوب قطعات کمد سطح تعیین 

 مهارت: 

 ه بندي با وسایل مخصوص مثل پالستیک حباب دار و یونولیت بسته بنديتبس -کنترل کیفیت براساس نیاز

 ایمنی
استفاده از دستگاه هاي سالم  -پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی

  -و به کارگیري حفاظ هاي الزم 

  دقت در کار نگرش

 هاي ثابت و سیار از محیط کار، با استفاده از مکنده خروج گرد و غبار و ضایعات توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N72)مسئولیت پذیري( 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

ابزارهاي  -آالتانواع یراق -سوراخ زن هاي انواع دستگاه -انواع نوارهاي لبه چسبان -هاي برشانواع دستگاه
 وسایل نصب یراق آالت و نصب نوارهاي لبه چسبان -درودگري

 هندسه -ریاضیات دانش پایه
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با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه  کد حرفه
و تجهیزات الزم و مطابق با استاندار ملی 

 تولید سرویس خواب چوبی وظیفه 04 کد وظیفه لباس بسازد. پاتختی 1614

  سطح شایستگی کار: ساخت پاتختی کار 0409 کد کار
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

ساخت صفحات چهـارطرف   -1
 پاتختی  

 دانش: 
 انواع اتصاالت صفحه اي  -روش هاي کار با دستگاه پانل بر

  مهارت: 
 ساخت صفحات سقف و کف  -ساخت صفحات بدنه

 ساخت طبقه  -2

  دانش:
 انواع زیرسري -روش هاي تعیین جاي زیرسري

 مهارت: 
 ساخت محل اتصاالت ثابت و متحرك  -ساخت طبقه

 ساخت پشت بند  -3

 دانش: 
 انواع اتصاالت ثابت و جداشدنی  -روش هاي ساخت پشت بند

 مهارت: 
 ثابت و جداشدنیاتصاالت  -ساخت پشت بند

 ساخت جعبه کشو -4

 دانش: 
 انواع اتصاالت جعبه  -روش هاي ساخت جعبه کشو

 مهارت: 
 ساخت در جعبه کشو -ساخت کف جعبه -ساخت عقب جعبه -ساخت بدنه هاي جعبه کشو
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 ساخت پاسنگ   -5

 دانش: 
 انواع پاسنگ -گروش هاي ساخت پاسن

 مهارت: 
 ساخت پاسنگ جداشدنی  -ساخت پاسنگ ثابت

 مونتاژ و کنترل پاتختی -6

    دانش: 

 –روش نصب یراق آالت  -انواع یراق آالت -روش هاي مونتاژ جعبه کشو -هاي مونتاژ صفحات رو ش
 هاي کنترل قطعات روش

 مهارت:   

 کنترل کیفیت پاتختی -نصب یراق آالت -مونتاژ جعبه کشو -مونتاژ پاسنگ -صفحاتمونتاژ 

 ایمنی
استفاده از دستگاه  -پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی

  -هاي سالم و به کارگیري حفاظ هاي الزم 

  دقت در کار نگرش

 هاي ثابت و سیار از محیط کار، با استفاده از مکنده غبار و ضایعاتخروج گرد و  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N72)مسئولیت پذیري( 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

یراق هاي  -انواع چندالیی -HDFو  MDFصفحات  -ابزارهاي دستی و برقی -ماشین هاي صنایع چوب
 مربوط

 هندسه -ریاضیات دانش پایه
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با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه  کد حرفه
و تجهیزات الزم و مطابق با استاندار ملی 

 تولید سرویس خواب چوبی وظیفه 04 کد وظیفه بسازد. میز تحریر و کامپیوتر 1614

  سطح شایستگی کار: ساخت میزتحریر و کامپیوتر کار 0410 کد کار
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 زیست محیطی)(دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات 

ساخت قطعات و طبقه میـز   -1
 کامپیوتر و میز تحریر

 دانش: 
انواع اتصاالت چوبی و صفحه اي  -ات کامپیوتر و میزتحریرقطعهاي ساخت روش -انواع شابلون -خوانی نقشه

 براي ساخت قطعات 

  مهارت: 
ساخت قطعات و طبقات میز کامپیوتر و میز  -ساخت انواع شابلون خط کشی و اندازه گیري براساس نقشه

 تحریر 

ــه    -2 ــات و لب ــاالت قطع اتص
 چسبانی  

  دانش:
و لبه  کوبیهاي زهوارروش -قطعات اتصالاي براي  انواع اتصاالت چوبی و صفحه -بدنه و وادارخوانی  نقشه

 چسبانی
 مهارت: 
دستگاه هاي لبه چسبان اتوماتیک یا  لبه چسبانی با لبه چسبانی دستی با اتو و یا -اتصاالت موردنیازساخت 

 زهوارکوبی در موارد موردنیاز -نیمه اتوماتیک

 ساخت کشو و پاسنگ -3

 دانش: 
 انواع اتصاالت مورد استفاده در ساخت کشو و پاسنگ -روش هاي ساخت انواع کشو و پاسنگ -انواع کشوها

 مهارت: 
 ساخت پاسنگ -ساخت انواع اتصاالت مربوط به کشوهاي میزتحریر و میز کامپیوتر

 نصب یراق آالت و مونتاژ -4

 دانش: 
شابلون هاي نصب  -کشو و پاسنگ میز تحریر و میز کامپیوتر ها، بدنه ات،صفحمورد استفاده در  هاي انواع یراق
 کل کار یراق آالت و مونتاژ هاي نصب رو ش -ابزارهاي نصب و مونتاژ -یراق آالت

 مهارت: 
 -طبقه و وادار میز تحریر و میز کامپیوتر ها، بدنه ات،صفح ،نصب یراق انواع کشو -نصب يساخت شابلون ها

 مونتاژ میزتحریر و میز کامپیوتر
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 کنترل کیفیت  -5

 دانش: 
ابزار و وسایل کنترل  -تر و میزتحریرومطالعه استانداردهاي ابعاد میز کامپیتعیین سطح کیفیت قطعات

 روش هاي کنترل کیفیت میز تحریر و میزکامیپوتر  -کیفیت
 مهارت: 

کنترل استحکام  -کنترل دقت ساخت -تطبیق ابعاد و جنس و اتصاالت قطعات ساخته شده با استاندارد
 کنترل رنگ و .... –قطعات به هم متصل شده 

6-  

    دانش: 

 

 مهارت:   

 

 ایمنی
استفاده از دستگاه  -پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی

  -هاي سالم و به کارگیري حفاظ هاي الزم 

  دقت در کار نگرش

 هاي ثابت و سیار از محیط کار، با استفاده از مکنده خروج گرد و غبار و ضایعات توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N72)مسئولیت پذیري( 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

انواع صفحات روکش طبیعی و  -ابزارهاي دستی و دستی برقی -هاي صنایع چوب مناسب تولیدماشین
هاي سوزنی برگ و پهن برگ مورد انواع چوب -MDF- HDF -نئوپان -فیبر -تخته چند الیی -مصنوعی
 لبه چسبان اتوماتیک یا نیمه اتوماتیکاتو یا دستگاه  -انواع یراق آالت -استفاده

 هندسه -ریاضیات دانش پایه
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با استفاده از لوازم  عملکرد کار:استاندارد  L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
و ابزار نقشه کشی انواع نقشه هاي مبلمان 

 تولید مبلمان اداري صفحه اي وظیفه 05 کد وظیفه ترسیم کند ISOاداري را مطابق استاندارد 

 مهارت سطح شایستگی کار: نقشه کشی مبلمان اداري کار 0501 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی) (دانش، مهارت،

 ترسیم نماهاي مبلمان اداريـ 1

 دانش: 
 اندازه گذاري نماها -جانبی و افقی ي قائم،هانما شناسایی -انواع خطوط

 مهارت: 
 ترسیم سه نماي میز، فایل، میز کنفرانس، صندلی، کانتر، قفسه بندي و ... 

ترســیم پرســپکتیو (تصــویر -2
ــک ــم) ایزومتری ــان  مجس مبلم

 اداري

  دانش:
 مراحل ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک -روش ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک

 مهارت: 
 فایل، میز کنفرانس، صندلی، کانتر، قفسه بنديترسیم تصویر مجسم ایزومتریک میز، 

ترسیم برش هاي مـورد نیـاز   -3
 مبلمان اداري

 دانش: 
 پیشانی، شکسته و جزئیات (دتایل)روش ترسیم انواع برش هاي عمودي، افقی، 

 مهارت: 
ترسیم برش هاي عمودي، افقی، پیشانی، شکسته و جزئیات (دتایل) مربوط به میز، صندلی، کانتر، قفسه 

 بندي، میز کنفرانس، فایل و ...

ترسیم پرسـپکتیو انفجـاري   -4
 مبلمان اداري

 دانش: 
 روش و مراحل ترسیم پرسپکتیو انفجاري

 مهارت: 
 صندلی، قفسه بندي، میز کنفرانس، فایل و ...کانتر، ترسیم پرسپکتیو انفجاري میز، 
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ترسیم نقشه هاي اجرایی -5
 مبلمان اداري با نرم افزار  

 روش ترسیم نقشه هاي اجرایی با نرم افزار -انواع نقشه هاي اجراییدانش: 

صندلی، کانتر، پارتیشن، فایل، قفسه میز،  هاي اجرایی مبلمان اداري مانند ترسیم انواع نقشهمهارت: 
  CNCها استفاده در ماشین هاي ذخیره فایل -با نرم افزارهاي مناسب (مانند اتوکد). . . بندي و 

6- 
 —   دانش: 

 —مهارت:   

 ایمنی
تهویه  -اتوکد ها و استفاده از نرم افزار و بهداشتی در هنگام ترسیم دستی نقشه ایمنی فردي نکات رعایت

تنظیم مناسب   -تامین نور کافی -صندلی بر اساس اصول ارگونومی نشستن بر روي -مناسب محل
 درافتینگ میز نقشه کشی

 مالکیت معنوي نقشه -دقت در انجام کار نگرش

  -مصرف بهینه کاغذ توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  -N64) زمان(مدیریت    

تجهیزات، اسناد، مواد ابزار، 
 مصرفی و منابع

نمونه  -اسکنر -چاپگر -اتوکد نرم افزار -لوازم نقشه کشی -کاغذ نقشه کشی -کامپیوتر -میز نقشه کشی
 نقشه هاي سرویس خواب

 هندسه -ریاضیات -نقشه کشی مقدماتی دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار                                                  

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

انواع فریم چوبی را با استفاده از ابزار برش و 
فریم چوبی مطابق استاندارد ملی  ،مونتاژ 
 تولید مبلمان اداري صفحه اي وظیفه 05 کد وظیفه .بسازد

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت و نصب فریم چوبی کار 0502 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 توجهات زیست محیطی)(دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و 

هاي فریم از برداشتن اندازه -1

 روي نقشه

 دانش: 
 ها از روي نقشه روش استخراج اندازه

  مهارت: 
 تعیین قطعات فریم -هاي قطعات فریمتهیه جدول اندازه

 آالتتنظیم کردن ماشین -2

  دانش:
 آالتروش تنظیم طول و زاویه ماشین

 مهارت: 
 تنظیم زاویه ماشین براي برش قطعات فریم -آالتماشینتنظیم طول برش قطعات در 

 هاي چوبیبرش قطعات فریم -3

 دانش: 
 انواع برش طولی، عرضی، مورب -هاي برش قطعات فریمروش

 مهارت: 
 برش قطعات فریم -آماده کردن قطعات فریم

 هاایجاد اتصاالت فریم -4

 دانش: 
 چوبیهاي ساخت اتصاالت فریم روش –انواع اتصاالت 

 مهارت: 
 اصالح اتصاالت  –ساخت اتصاالت  –گذاري اتصاالت عالمت
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 مونتاژ فریم هاي چوبی و فلزي -5

 هاي فلزي آماده هاي مونتاژ فریم روش -هاي چوبیهاي مونتاژ فریمروشدانش: 

در ها (اتصال الیت -فریم فلزي)در ها (اتصال پیچ -اتصال صفحه به پایه فلزي یا چوبیمهارت: 
 فریم چوبی)

6-  

 —   دانش: 

 —مهارت:   

 ایمنی
تهویه مناسب  -پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 هاي آتش نشانی نصب کپسول -محل

 استفاده بهینه از مواد اولیه -دقت در انجام کار نگرش

 جلوگیري از پراکندگی خاك اره –هاي مکنده و دفع ضایعات سیستم به کارگیري توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و سطح 
 مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N66) مدیریت مواد و تجهیزات(  -N64) زمان(مدیریت  

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد مصرفی 
 و منابع

 انواع چوب -ماشین آالت عمومی صنایع چوب -ابزارهاي دستی مونتاژ

 هندسه -ریاضیات -نقشه کشی مقدماتی دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار                                        

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:
با استفاده  میز تحریر و میز کنفرانس اداري

از تجهیزات موردنیاز و مطابق با استاندارد 
 ايتولید مبلمان اداري صفحه وظیفه 05 کد وظیفه ملی بسازد

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت میز تحریر و میز کنفرانس اداري کار 0503 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

مـواد اولیـه   فهرسـت  تهیه  -1

 میزتحریر و میـز کنفـرانس  

 اداري  

 دانش: 
 روش تعیین مواد اولیه –ها از روي آن روش تجزیه و تحلیل نقشه و استخراج اندازه

 مهارت: 
 تهیه مواد اولیه مورد نیاز -ها از روي آنتجزیه و تحلیل نقشه و استخراج اندازه

میزتحریـر و  بـرش قطعـات    -2

 اداري میز کنفرانس

 دانش:
 میزتحریر و میز کنفرانس اداريآالت و برشکاري قطعات اصول تنظیم ماشین 

 مهارت: 
 دوربري صفحات)( میزتحریر و میز کنفرانس اداريتنظیم ماشین و برش قطعات 

لبـــه چســـبانی قطعـــات  -3

 میزتحریر و میـز کنفـرانس  

 اداري

 دانش: 
 هاي نوارچسبانی صفحات اصول لبه چسبانی و روش

 مهارت: 
 اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک لبه چسبانی یا نوارکاري قطعات مبلمان با ماشین لبه چسبان

و سایر کارهاي  سوراخکاري -4

مربوط به سـاخت اتصـاالت   

 غیر ثابت

 دانش: 
 ها و اتصاالت زنی و جاسازي الیتهاي مختلف سوراخروش

 مهارت:
 هاها و مهرهها، رول پالكجاسازي الیت -سوراخکاري براي جاسازي انواع الیت 
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 2از   2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار                              

 

  

آزمایشی  میزتحریـر و  مونتاژ  -5
 اداري میز کنفرانس

 میزتحریر و میز کنفرانس اداري هاي مونتاژ انواع روشدانش: 

 میزتحریر و میز کنفرانس اداري مونتاژ انواع  مهارت:

 بسته بندي  -6
 اصول چیدمان قطعات در کارتن -میز تحریر و میز کنفرانس اداري هاي بسته بندي قطعاتروشدانش: 

 بسته بندي کارتن -چیدن قطعات در کارتن –لفاف پیچی قطعات مهارت: 

 ایمنی
نصب  -تهویه مناسب محل -پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 هاي آتش نشانی کپسول

 استفاده بهینه از مواد اولیه -دقت در انجام کار نگرش

 جلوگیري از پراکندگی خاك اره –هاي مکنده و دفع ضایعات سیستم به کارگیري توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N66) مدیریت مواد و تجهیزات(  -N64) زمان(مدیریت  

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 -ايزن چند متهماشین سوراخ -بر یا دورکنماشین پانل - میزتحریر و میز کنفرانس اداري نقشه هاي انواع 
 وسایل استاندارد بسته بندي -انواع نوار لبه چسبانی –ماشین لبه چسبان   -زن ماشین الیت

 نقشه کشی مقدماتی –هندسه  -ریاضیات دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار                                        

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

و دکور صفحه اي را  قفسه هاي اداريانواع 
مطابق با و با استفاده از ابزار و ماشین آالت 

 تولید مبلمان اداري صفحه اي وظیفه 05 کد وظیفه استاندارد ملی بسازد

 مهارت سطح شایستگی کار: صفحه اي اداري هاي ساخت جاکتابی و قفسه کار 0504 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

تهیه مواد اولیه جاکتابی و  -1
 ايصفحه هاي اداري قفسه

 دانش: 
 روش تعیین مواد اولیه -ها از روي آنتجزیه و تحلیل نقشه و استخراج اندازه و روش اصول

 مهارت: 
هاي قطعات دکور و ثبت اندازه –هاي قطعات دکور استخراج اندازه -هاي قطعات جاکتابیاستخراج اندازه 

 جاکتابی

برش قطعـات جاکتـابی و    -2
 ايصفحه هاي اداري قفسه

  دانش:
روش برشکاري قطعات جاکتابی و دکور  –بر اره پانل و براره فارسی ،هاي اره گرد دور کناصول تنظیم ماشین

 هاي اره گرد دورکن ، فارسی بر و پانل براي با ماشینصفحه
 مهارت: 

 بر بر و پانلهاي اره دور کن، فارسیبرش قطعات با انواع ماشین –فارسی بر و بر تنظیم ماشین دور کن، پانل

ــات    -3 ــبانی قطع ــه چس لب
 ايصفحه هاي اداري قفسه

 دانش: 
 هاي لبه چسبان دستی و اتوماتیکو نوارزنی لبه صفحات با ماشین یلبه چسباناصول 

 مهارت:
تنظیم ماشین لبه  –لبه چسبانی قطعات با ماشین لبه چسبان دستی  –تنظیم ماشین لبه چسبان دستی 

 لبه چسبانی با ماشین لبه چسبان اتوماتیک  –چسبان اتوماتیک 

ــاد  -4 ــوراخکاري و ایجـ سـ
الیت در قطعـات   تاتصاال

ــابی و  ــهجاکت ــاي  قفس ه
 ايصفحه اداري

 دانش:
 زناصول و روش کار با ماشین الیت -هاي سوراخ زن چند محوره هاي سوراخ زنی با ماشیناصول و روش 

 مهارت: 
تنظیم  –طبقات با ماشین سوراخ زن چندمحوره جاي سوراخکاري  –تنظیم ماشین سوراخ زن چند محوره 

 انجام اتصال غیرثابت با ماشین الیت زن -ماشین الیت زن
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آزمایشـی جاکتـابی و    مونتاژ  -5
 اي    صفحه هاي اداري قفسه

 دانش: 
 روش مونتاژ -روش صحیح باز کردن بسته بندي -روش حمل و نقل صحیح و تحویل در محل

 مهارت:  

 مونتاژ در محل استقرار  -چیدن به ترتیب و مرحله به مرحله قطعات -نقشه خوانی براي مونتاژ

 بســته بنــدي جاکتــابی و    -6
 ايصفحه هاي اداري قفسه

 دانش: 
 جاکتابی و دکورقطعات اصول و روش هاي بسته بندي 

 مهارت: 
 قرار دادن قطعات داخل کارتن –پیچیدن الیه ضربه گیر به دور قطعات 

 ایمنی
نصب  -تهویه مناسب محل -پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 هاي آتش نشانی کپسول

 استفاده بهینه از مواد اولیه -دقت در انجام کار نگرش

 جلوگیري از پراکندگی خاك اره –هاي مکنده و دفع ضایعات سیستم به کارگیري توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N66) مدیریت مواد و تجهیزات(  -N64) زمان(مدیریت  

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

-زن چند متهماشین سوراخ -بر یا دورکنماشین پانل - ايهاي اداري صفحه قفسه جاکتابی و نقشه هاي انواع 
وسایل استاندارد  -انواع نوار لبه چسبانی – اتوماتیک و دستی لبه چسبان هاي ماشین  -زن ماشین الیت -اي

 بسته بندي

 نقشه کشی مقدماتی –هندسه  -ریاضیات پایهدانش 
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

انواع فایل و کابینت چندکشویی اداري را با 
مطابق با و استفاده از ابزار و ماشین آالت 

 تولید مبلمان اداري صفحه اي وظیفه 05 کد وظیفه استاندارد ملی بسازد

 مهارت سطح شایستگی کار: اداري ساخت فایل و کابینت چند کشویی کار 0505 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)(دانش، 

تهیــه مــواد اولیــه فایــل و  -1
 اداري ییکابینت چند کشو

 دانش: 
 روش تعیین مواد اولیه -ها از روي آنتجزیه و تحلیل نقشه و استخراج اندازهو روش اصول 

  مهارت: 
هاي قطعات ثبت اندازه -چندکشوییهاي قطعات کابینت استخراج اندازه -هاي قطعات فایل استخراج اندازه

 فایل و کابینت چند کشویی

برش قطعات فایل و کابینت  -2
 اداري چند کشویی

  دانش:
 براي برش قطعات هاي پانل بر و دورکن تنظیم ماشینهاي  روش –برش قطعات  هاي روش

 مهارت: 
 چند کشویی کابینت برش قطعات مختلف -بدنه ، سقف و کف، پشت بند، کشوها و طبقات فایل

لبه چسبانی قطعات فایـل و   -3
 اداري کابینت چند کشویی

 دانش: 
 اصول نوارکاري و لبه چسبانی قطعات با ماشین هاي لبه چسبان دستی و اتوماتیک 

 مهارت: 
لبه  –ماشین لبه چسبان اتوماتیک توسط  pvcلبه چسبانی قطعات با نوار  -تنظیم ماشین لبه چسبان

 چسبانی قطعات با لبه چسبان دستی 

سوراخکاري و ایجاد اتصـال   -4
ــل و   ــات فای ــت در قطع الی

 اداري کابینت چند کشویی

 دانش: 
 اصول و روش کار با ماشین الیت زن –هاي سوراخ زن چندمحوره هاي سوراخ زنی با ماشیناصول و روش

 مهارت: 
تنظیم  -طبقات با ماشین سوراخ زن چند محوره جاي سوراخکاري -تنظیم ماشین سوراخ زن چند محوره

 ایجاد اتصاالت غیرثابت با ماشین الیت زن -ماشین الیت زن
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آزمایشی فایـل و  مونتاژ  -5
ــویی   ــت چندکش کابین

 اداري

 دانش: 
 روش مونتاژ -روش صحیح باز کردن بسته بندي -روش حمل و نقل صحیح و تحویل در محل

 مهارت: 
 مونتاژ در محل استقرار -چیدن به ترتیب و مرحله به مرحله قطعات -مونتاژنقشه خوانی براي 

ــل و   -6 بســته بنــدي فای
 اداري چندکشویی کابینت

 دانش: 
 فایل و کابیت چند کشویی قطعات بنديهاي بستهاصول و روش

 مهارت:  

 قطعات داخل کارتن قرار دادن  -گیر به دور قطعات پیچیدن الیه ضربه

 ایمنی
نصب  -تهویه مناسب محل -پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 هاي آتش نشانی کپسول

 اولیهاستفاده بهینه از مواد  -دقت در انجام کار نگرش

 جلوگیري از پراکندگی خاك اره –هاي مکنده و دفع ضایعات سیستم به کارگیري توجهات زیست محیطی

هاي غیرفنی کد و شایستگی
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N66) مدیریت مواد و تجهیزات(  -N64) زمان(مدیریت  

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 –ماشین سوراخ زن چند محوره  –ماشین پانل بر و دور کن  –هاي انواع فایل و کابینت چند کشویی نقشه
انواع  – اتوماتیک و دستی لبه چسبان هاي ماشین -ابزارهاي دستی و دستی برقی درودگري  -زنماشین الیت

 وسایل استاندارد بسته بندي -نوار لبه چسبانی

 نقشه کشی مقدماتی –هندسه  -ریاضیات دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

با استفاده از ابزار و  را انواع پارتیشن اداري
ملی  مطابق با استانداردو آالت  ماشین
 تولید مبلمان اداري صفحه اي وظیفه 05 کد وظیفه .بسازد

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت پارتیشن اداري کار 0506 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 اولیهطراحی  -1

 دانش: 
 ها از روي آنتجزیه و تحلیل نقشه و استخراج اندازه و روش اصول

  مهارت: 
تهیه نقشه اجرایی کالف پارتیشن به صورت پازل (یک  –ها از روي آن تجزیه و تحلیل نقشه و استخراج اندازه

 و چند تکه)

 برش قطعات پارتیشن اداري   -2

  دانش:
 قطعات پارتیشن اداريهاي بریدن اصول و روش -هاي برشکاريتنظیم ماشین روش

 مهارت: 
 بریدن قطعات پارتیشن اداري -تنظیم ماشین برش دور کن و پانل بر

لبـــه چســـبانی قطعـــات  -3
 پارتیشن اداري

 دانش: 
 هاي لبه چسبان دستی و اتوماتیکاصول لبه چسبانی و نوار کاري صفحات با ماشین

 مهارت: 
 ، توسط ماشین لبه چسبان دستی یا اتوماتیک pvcلبه چسبانی قطعات پارتیشن با نوار 

 لسوراخ کاري و ایجاد اتصا -4
الیت در قطعـات پارتیشـن   

 اداري

 دانش: 
 زناصول و روش کار با ماشین الیت -هاي سوراخ زن چند محورههاي سوراخ زنی با ماشیناصول و روش

 مهارت: 
انواع الیت براي پارتیشن، و اتصاالت غیر ثابت سوراخکاري و جاسازي  -تنظیم ماشین سوراخ زن چند محوره

 بین سقف و دیوار ها
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 مونتاژ پارتیشن اداري -5

 دانش: 
 هاي مونتاژ انواع پارتیشن اصول و روش

 مهارت: 
 ها مونتاژ انواع پارتیشن

 نصب یراق آالت مربوطه -6

 دانش: 
 آالت روش اصول نصب یراق

 مهارت: 
 جک و ... مورد نیاز روي پارتیشن ادارينصب لوال، اتصاالت، درجه، 

 ایمنی
نصب  -تهویه مناسب محل -پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 هاي آتش نشانی کپسول

 استفاده بهینه از مواد اولیه -دقت در انجام کار نگرش

 جلوگیري از پراکندگی خاك اره –هاي مکنده و دفع ضایعات سیستم به کارگیري توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N66) مدیریت مواد و تجهیزات(  -N64) زمان(مدیریت  

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

ماشین سوراخ زن چند  –ماشین پانل بر و دور کن  –نقشه هاي انواع پارتیشن هاي اداري و دکوراسیون 
لوازم دستی و دستی برقی  -هاي قالبی و مالمینهپرس براي ورق –آالت انواع یراق –ماشین الیت زن  -محوره

 وسایل استاندارد بسته بندي -انواع نوار لبه چسبانی – اتوماتیک و دستی لبه چسبان هاي ماشین -درودگري

 نقشه کشی مقدماتی –هندسه  -ریاضیات دانش پایه



191 
 

 

   2از       1صفحه                                               1-4نمون برگ تحلیل کار 

 L3 صالحیتسطح  صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

با استفاده از ابزار مورد نیاز نیمکت آموزشی 
 تولید مبلمان اداري صفحه اي وظیفه 05 کد وظیفه را مطابق با استاندارد ملی بسازد

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت نیمکت آموزشی کار 0507 کد کار
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 ایمنی و توجهات زیست محیطی) (دانش، مهارت، نگرش،

نیمکــت  تهیـه مــواد اولیــه  -1
 آموزشی  

 دانش: 
 روش تعیین مواد اولیه -ها از روي آناندازه استخراجتجزیه و تحلیل نقشه و  و روش اصول

  مهارت: 
 هاي کفی و پشتی از روي نقشه استخراج اندازه –هاي فلزي از روي نقشه هاي پایهاستخراج اندازه

ــاخت  -2 ــزي  س ــکلت فل اس
 نیمکت آموزشی

  دانش:
 روش ساخت اسکلت فلزي نیمکت آموزشی

 مهارت: 
اتصال قطعات فلزي با جوش یا پیچ و  –برشکاري قطعات فلزي  –گذاري قطعات فلزي (اسکلت) نیمکت اندازه

 .)سفارش داد یا به طور آماده از بازار تهیه کرد مهره (این پایه را می توان به واحد فلزکاري

ساخت کف و پشتی نیمکت  -3
 آموزشی

 دانش: 
 روش ساخت کفی و پشتی نیمکت آموزشی

 مهارت: 
تنظیم  –اندازه گیري قطعات کفی و پشتی  -انتخاب مواد مناسب براي کفی و پشتی نیمکت طبق نقشه

 برش قطعات کفی و پشتی  –پانل بر یا دورکنماشین 

لبه چسبانی کفی و پشـتی   -4
 نیمکت آموزشی

 دانش: 
هاي پرداخت لبه روش–هاي لبه چسبانی صفحات مصنوعی توسط ماشین لبه چسبان دستی یا اتوماتیکروش

 هاي کفی و پشتی از جنس چوب و تخته چندالیه

 مهارت: 
هاي کفی و پشتی از جنس چوب یا پرداخت لبه -لبه  چسبانی صفحات مصنوعی -تنظیم ماشین لبه چسبان

 چند الیه
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 بســته بنــدي نیمکــت   -5
 آموزشی

 دانش: 
 بسته بندي قطعات نیمکت آموزشی هاي  و روشاصول 

 مهارت: 
پیچیدن الیه ضربه گیر بر روي کفی و  -کشیدن الیه ضربه گیر روي قطعات فلزي –نوار پیچی قطعات فلزي 

 قرار دادن قطعات در کارتن –پشتی 

 مونتاژ در محل-6

 دانش: 
  هاي مونتاژ روش -روش صحیح بازکردن بسته بندي -روش حمل و نقل صحیح و تحویل در محل

 مهارت: 

 مونتاژ در محل استقرار -چیدن به ترتیب و مرحله به مرحله قطعات –نقشه خوانی براي مونتاژ 

 ایمنی
نصب  -تهویه مناسب محل -لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی پوشیدن 

 هاي آتش نشانی کپسول

 استفاده بهینه از مواد اولیه -دقت در انجام کار نگرش

 جلوگیري از پراکندگی خاك اره –هاي مکنده و دفع ضایعات سیستم به کارگیري توجهات زیست محیطی

هاي غیرفنی کد و شایستگی 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N66) مدیریت مواد و تجهیزات(  -N64) زمان(مدیریت  

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

ماشین پرچ  –ماشین سوراخ زن تک محوره  –ماشین پانل بر و دور کن  -هاي انواع نیمکت آموزشینقشه
 وسایل درودگري دستی و دستی برقی -اورفرز –ماشین فرز میزي  –پیچ گوشتی شارژي  -نیوماتیک

 نقشه کشی مقدماتی –هندسه  -ریاضیات دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار                                  

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

انواع مبلمان اداري را در محل استقرار 
 تولید مبلمان اداري صفحه اي وظیفه 05 کد وظیفه مطابق با استاندارد ملی چیدمان کند 

 مهارت سطح شایستگی کار: استقرار مونتاژ مبلمان اداري در محل کار 0508 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

ــه   -1 ــی نقش ــه و بررس مطالع
 مونتاژ  

 دانش: 
 هاي بررسی و مطالعه نقشه مبل اداريروش

 مهارت: 
 نقشه خوانی اجزاء تشکیل دهنده مبل  

مونتاژ مبلمان اداري از روي  -2
   نقشه

  دانش:
 مونتاژ قطعات مبل طبق نقشه   هاي روش

 مهارت: 
اتصال قطعات به یکدیگر در مبلمان ترکیبی (مانند سالن  -به صورت تکی استفادهمونتاژ قطعات در محل 

 کنفرانس)

مونتاژ مبلمان  تکنترل کیفی -3
 شده

 دانش: 
 مونتاژ شدهمبلمان  تتهاي کنترل کیفیاصول و روش

 مهارت: 
نصب و مونتاژ در  هنگامدر  هاکنترل معایب به وجود آمده و برطرف کردن آن -مونتاژ هنگامکنترل کار در 

 کنترل نهایی -محل

4-  

 دانش: 
 

 مهارت: 
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5-  
 دانش: 

 مهارت: 

6-  
 —   دانش: 

 —مهارت:   

 ایمنی
نصب  -تهویه مناسب محل -پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 هاي آتش نشانی کپسول

 استفاده بهینه از مواد اولیه -دقت در انجام کار نگرش

 جلوگیري از پراکندگی خاك اره –هاي مکنده و دفع ضایعات سیستم به کارگیري توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N66) مدیریت مواد و تجهیزات(  -N64) زمان(مدیریت  

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

مورد نیاز براي مونتاژ و استقرار دستی و دستی برقی وسایل  -انواع فضاي اداريدرنقشه چیدمان مبلمان 
 مبلمان 

 نقشه کشی مقدماتی –هندسه  -ریاضیات دانش پایه



195 
 

 

 2از       1صفحه                                                 1-4نمون برگ تحلیل کار 

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

مطابق و مبلمان اداري را با استفاده از ابزار 
 تولید مبلمان اداري صفحه اي وظیفه 05 کد وظیفه کرده و بچیند.استاندارد ملی نصب و مونتاژ 

 مهارت سطح شایستگی کار: نصب مبلمان اداري و چیدمان در محل استقرار کار 0509 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 ایمنی و توجهات زیست محیطی) (دانش، مهارت، نگرش،

نقشه نصب بـراي اسـتقرار    -1
 مبلمان در محل  

 دانش: 
 اداري ماناصول و  روش نقشه خوانی چیدمان مبل

 مهارت: 
  کنفرانس و دفتر کارمندان  سالن ،تجزیه و تحلیل نقشه چیدمان دفتر مدیریت 

نقشه انفجاري مبلمـان بـه    -2
 صورت جدا از هم  

  دانش:
 روش تشخیص قطعات از روي نقشه انفجاري –خوانی مونتاژ یا پرسپکتیو انفجاري اصول نقشه

 مهارت: 
 تعیین مراحل نصب –تشخیص محل قطعات از روي نقشه انفجاري 

باز کردن بسته بندي قطعات  -3
 مبلمان اداري در محل

 دانش: 
اصول آماده  -نصب یا مونتاژ هاي چیدن قطعات کنار هم برايروش  –بندي شده  اصول باز کردن قطعات بسته

 ها  کردن و تفکیک یراق آالت و پیچ

 مهارت: 
آماده کردن و  -براي سهولت بیشتر در نصب ،به ترتیب چیدن قطعات -بندي شدهباز کردن قطعات بسته

 ها آالت و یپچتفکیک یراق

 آالت در محلنصب یراق -4

 دانش: 
 آالت در محل  نصب یراق هاي روش

 مهارت: 
 آالت ویژه  مبلمان اداري نصب سایر یراق -نصب انواع جک -نصب پایه -نصب قفل –لوال نصب
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5-  
 — دانش: 

 —مهارت: 

6-  
 —   دانش: 

 —مهارت:   

 ایمنی
نصب  -تهویه مناسب محل -و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی 

 هاي آتش نشانی کپسول

 استفاده بهینه از مواد اولیه -دقت در انجام کار نگرش

 جلوگیري از پراکندگی خاك اره –هاي مکنده و دفع ضایعات سیستم به کارگیري توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 مورد نیاز کارسطح 

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N66) مدیریت مواد و تجهیزات(  -N64) زمان(مدیریت  

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 آالتیراق -گونیا -متر لیزري –متر نواري فلزي  -پیچ گوشتی تخت و چهار سو –پیچ گوشتی شارژي 

 نقشه کشی مقدماتی –هندسه  -ریاضیات دانش پایه
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 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
 استاندارد عملکرد کار:

نقشه کشی و لوازم مربوطه  با استفاده از ابزار
 ISOچوبی را مطابق استاندارد در و پنجره 

 تولید در و پنجره چوبی  وظیفه 06 کد وظیفه انجام دهد.

 سطح شایستگی کار: نقشه کشی در و پنجره چوبی  کار 0601 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 ترسیم نماهاي در و پنجره   -1

 دانش: 
  روش ترسیم نماهاي انواع در –روش ترسیم نماهاي انواع پنجره 

  مهارت: 
 ترسیم سه نماي در  -ترسیم سه نماي پنجره

 هاي در و پنجرهترسیم برش -2

  دانش:
 برش درروش ترسیم  -برش پنجرهروش ترسیم 

 مهارت: 
مختلف (طولی، عرضی و پیشانی) هاي  ترسیم برش -هاي مختلف (طولی ، عرضی و پیشانی)پنجره ترسیم برش

 در

و  در جزئیـات ترسیم بـرش   -3
 پنجره

 دانش: 
 هاي در دیتیلروش ترسیم  –هاي پنجره یلیتدروش ترسیم 

 مهارت: 

 هاي مختلف در ترسیم دتایل قسمت –هاي مختلف پنجرهتیل قسمتیترسیم د

و  ترسیم شـابلون هـاي در   -4
 با نرم افزار پنجره قوسدار

 دانش: 
 ترسیم شابلون با اتوکد –تهیه شابلون قوسدار پیچیده روش  -روش تهیه شابلون قوسدار ساده

 مهارت: 
 با اتوکد درهاي قوسدار   ترسیم شابلون –هاي قوسدار پنجره  ترسیم شابلون
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5-  

 دانش: 
 

 مهارت: 
 

6-  

 دانش: 
 

 مهارت: 
 

تهویه مناسب  -ها و استفاده از نرم افزار و بهداشتی در هنگام ترسیم دستی نقشه ایمنی فردي نکات رعایت ایمنی
 ارگونومیکاستفاده از صندلی  -هاي آتش نشانی نصب کپسول –محل 

  -نظم در محیط کار -استفاده بهینه از مواد اولیه -دقت در انجام کار -اي رعایت اخالق حرفه نگرش

 و ضایعات کاغذ دفع مناسب زباله -استفاده بهیه از کاغذ  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 

 سطح مورد نیاز کار
 N92(محاسبه و ریاضی)  -N64) زمان(مدیریت  -N15(تفکر خالق) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفی و منابع

 -اسکنر -چاپگر -اتوکد افزارنرم -کامپیوتر -انواع مدادو پاك کن –نقاله  -خط کش تی و گونیا -تخته رسم

 هاي در و پنجره چوبی نمونه نقشه

 دانش پایه
 مبانی کامپیوتر -نقشه کشی مقدماتی –هندسه  -ریاضیات
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم، و مطابق 
با استاندارد ملی موجود، شابلون و الگوهاي 

 تولید در و پنجره چوبی  وظیفه 06 کد وظیفه پنجره را بسازد.در و 

 سطح شایستگی کار: ساخت شابلون و الگوهاي در و پنجره  کار 0602 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

انتقال نقشـه شـابلون روي    -1
 مواد انتخابی

 دانش: 
 -ابزارهاي مناسب به منظور انتقال شابلون روي مواد انتخابی –مناسب براي تهیه شابلون در و پنجرهانواع مواد 

 انواع نرم افزار و سخت افزارهاي مناسب براي انتقال شابلون

  مهارت: 
انتقال نقشه شابلون تهیه شده روي  –ها آماده کردن ماده اولیه براي ساخت شابلون در و پنجره و قطعات آن

 استفاده از نرم افزارهاي مناسب براي انتقال شابلون در و پنجره –ماده اولیه 

 و الگوهـاي  ساخت شـابلون  -2
 و پنجره در

  دانش:
 –هاي مورد نیاز براي ساخت شابلون در و پنجره ماشین -ابزارهاي دستی براي ساخت شابلون در و پنجره

 انواع اتصاالت مناسب کار
 مهارت: 

هاي پیچیده با استفاده از ابزار و ساخت شابلون –هاي ساده با استفاده از ابزارهاي دستی ساخت شابلون
 ساخت الگوهاي مورد نیاز براي در و پنجره ساده و قوسدار –هاي مناسب ماشین

 پرداخت شابلون در و پنجره -3

 دانش: 
 پرداخت لبه شابلون با سنباده –روش سوهانکاري چگونگی پرداخت شابلون  –انواع سوهان 

 مهارت: 
 پرداخت لبه شابلون با سنباده -پرداخت لبه شابلون با سوهان

  

کنترل کیفی و رفـع عیـب    -4
 الگو و شابلون در و پنجره

 دانش: 
 شابلونروشهاي رفع عیب از  -تطابق شابلون با نقشه -روش کنترل کیفی شابلون

 
 مهارت: 

 برطرف کردن معایب شابلون  -کنترل و بررسی شابلون
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5- 

 دانش: 
 

 مهارت: 
 

6- 

 دانش: 
 

  مهارت:
 

 ایمنی
استفاده از جیگ و  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب محل -هاي آتش نشانی نصب کپسول -آالت صنایع چوبفیکسچرهاي تخصصی در کار با ماشین

 نظم و انضباط در کار – کاردقت در –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي هواي کارگاه محیطیتوجهات زیست 

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی) - N66) مدیریت مواد و تجهیزات( -N15(تفکر خالق) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 -چوبساي -سوهان –مانند اره  ابزارهاي دستی -اندازه گذاري و نقشه کشیوسایل خط کشی، اندازه گیري، 
 -سنباده دیسکی -مانند اره عمودبرآالت عمومی صنایع چوبی ، دستی برقی و ماشینرنده چکش و آچار

 سنباده و رنده برقی دستی

 دانش پایه

 نقشه کشی مقدماتی –هندسه  -ریاضیات
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 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
 

با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار:
و تجهیزات الزم، و مطابق با استاندارد ملی 

 تولید در و پنجره چوبی  وظیفه 06 کد وظیفه موجود، انواع درهاي پرسی را بسازد.

 سطح شایستگی کار: ساخت انواع درهاي پرسی  کار 0603 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

و آمـاده سـازي   انتخاب  -1
   مواد درهاي پرسی

 دانش: 
هاي انواع چسب –انواع صفحات پرورده  –هاي طبیعی و مصنوعی انواع روکش –هاي مورد استفاده انواع چوب

 انواع سوزن دوخت و مواد بند و بست  –مناسب کار 

  مهارت: 
تهیه  -ها و صفحات پرورده مناسبها و روکشگیري رطوبت و آماده سازي چوباندازه –انتخاب چوب مناسب 

 برآورد قیمت تمام شده – فهرست مواد اولیه

ــه  -2 ــايتهی ــات دره  قطع
 درهاي پرسی

  دانش:
هاي هیدرولیک، مکانیک، پنوماتیک و الکتریکی مورد استفاده سیستم –ابزارهاي عمومی مورد نیاز براي ساخت 

 آالت براي ساخت درهاي پرسیدستورالعمل استفاده از ابزارها و ماشین –آالت در ابزار و ماشین
 مهارت:

 آماده سازي و کار با ابزارهاي عمومی صنایع چوب مورد استفاده در ساخت درهاي پرسی 

آمــاده ســازي در بــراي  -3
 پرس

 دانش: 
روش ساخت اتصاالت طولی، عرضی و  -هاي فرز و سنباده آالت عمومی صنایع چوب و  ماشینروش کار با ماشین

 روش ساخت کالف درهاي پرسی -اي گوشه
 مهارت: 

هاي عمومی صنایع  کار با انواع ماشین -آماده سازي ماشین آالت عمومی و تخصصی ساخت درهاي پرسی –
 اي طبق نقشه هاي فنی ساخت کالف با استفاده از اتصاالت طولی، عرضی و گوشه –چوب

 پرسکاري و دوربري -4

  دانش:
ها انواع پرس -روش پرسکاري درهاي پرسی -رابطه حرارت، زمان و فشار در پرسکاري  –تکنولوژي چسب

 انواع ماشین هاي اره گرد (دور کن) –پنومانیک) ساده، ممبران و...  -(هیدرولیک

 مهارت: 
زمان متناسب با هر نوع چسب ، فشار و تنظیم حرارت -ساده، ممبران) و...(هاي سرد و گرم آماده کردن انواع پرس

ي هاکار با ماشین –هاي طبیعی و مصنوعی پرسکاري کالف در با صفحات پرورده و روکش –و عملیات پرسکاري 
 دوربري و دوراهه زدن درهاي پرس شده -کی چسب زنغلت
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پرداخت و کنترل  -5
 مرغوبیت

 -استانداردهاي پرداختکاري سطوح –لوالزنیهاي قفل و  گذاري روي کار و تنظیم ماشیناصول اندازه دانش: 
 اصول کنترل کیفیت و ارزشیابی درهاي ساخته شده طبق استانداردهاي ملی و نقشه هاي فنی

پرداختکاري سطوح درهاي  –هاي فنی درهاي پرسی ایجاد جاي قفل و لوال طبق استاندارد و نقشه مهارت: 
کنترل خشونت سطوح درهاي ساخته   -کنترل ابعاد –هاي فنی تطبیق درهاي ساخته شده با نقشه –پرسی 

 شده طبق استاندارد

6- 
 دانش: 

 مهارت: 
 

 ایمنی
استفاده از جیگ و  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب محل -هاي آتش نشانی نصب کپسول -آالت صنایع چوبفیکسچرهاي تخصصی در کار با ماشین

 نظم و انضباط در کار – کاردقت در –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي هواي کارگاه توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی 
 کد و سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی) - N66) مدیریت مواد و تجهیزات( -N15(تفکر خالق) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، 
 مواد مصرفی و منابع

حرارت سنج  -پیچ دستی -دریلها -مکانیک مانند انواع آچارهاانواع ابزارهاي عمومی  -انواع چوب مناسب درسازي
اورفرز  -مانند اره عمودبر انواع ابزارهاي دستی و دستی برقی صنایع چوب –آالت درسازي براي تنظیم ماشین-

پرس مونتاژ  ،قفل و لوال زن  -هاي اره، رنده، گندگی، فرز، اتصال زن، چهار طرف رند، سوراخ زنماشین -دستی
ماشین  -کیتزن غلچسب -چسب همزن -رطوبت سنج –پرس ممبران  -پرس گرم و سرد هیدرولیک -کالف

 ماشین پانل بر افقی و عمودي -ماشین دورکن و دوراهه زن -سنباده

 فیزیک حرارت -شیمی چسب -هندسه –ریاضیات  دانش پایه
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 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

از ابزار و تجهیزات مورد نیاز درهاي  با استفاده
قاب و تنکه مطابق استاندارد ملی موجود 

 تولید در و پنجره چوبی  وظیفه 06 کد وظیفه بسازد.

 سطح شایستگی کار: ساخت درهاي قاب و تنکه   کار 0604 کد کار
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

مواد براي انتخاب  -1
ــاخت ــاي  س دره

 قاب و تنکه 

 دانش: 
استانداردهاي ملی و بین المللی درهاي  -هاي اختصاصیها و سایتکاتالوگروش استفاده از  –انواع درهاي قاب و تنکه 

 تکنولوژي ساخت درهاي قاب و تنکه  –قاب و تنکه 

 مهارت: 
هاي فنی براي برآورد اندازه از روي نقشه –فنی درهاي قاب و تنکه  هاي ها و نقشههاي تخصصی، فیلمبررسی کاتالوگ 

 هاي فنی تعیین انواع اتصاالت طبق نقشه –ساخت 

آمـــاده ســـازي  -2
ــات ــاي  قطع دره

 قاب و تنکه

 دانش:
 –انواع مواد بند و بست و اتصاالت طبیعی و مصنوعی  -انواع مواد کمکی شامل چسب و سوزن دوخت –هاانواع چوب 

 ها انواع تنکه و تکنیک ساخت آن
 مهارت:

گیري اندازه –انتخاب انواع تنکه  -المللیانتخاب چوب مناسب براي ساخت درهاي قاب و تنکه طبق استاندارد ملی و بین 
 ها و مواد کمکی براي تولید درهاي قاب و تنکه سازي چوبآماده –ها رطوبت چوب

ساخت اتصـاالت   -3
 درهاي قاب تنکه

 دانش:
 –ماشین ساخت اتصاالت  -هاي چهار طرف رنداصول کار با ماشین –هاي عمومی صنایع چوب اصول کار با انواع ماشین

انواع اتصاالت مورد کاربرد در ساخت درهاي قاب و  –زنی درها ماشین دور کن و دوراهه –هاي اورفرز و فرز میزي ماشین
 تنکه

 مهارت: 
 –هاي عمومی و اختصاصی انجام عمل ساخت اتصاالت با ماشین –ها هاي عمومی صنایع چوب و تنظیم آنکار با ماشین

 هاي اختصاصیساخت تنکه با استفاده از ماشین –اي ساخت کالف در قاب و تنکه

-مونتاژ و دوراهه -4
درهاي قاب و  زنی

 ايتنکه

 دانش: 
تکنولوژي استفاده از هواي فشرده (کمپرسور) در  –اي قاب و تنکه هايهاي مورد استفاده در ساخت درتکنولوژي چسب

 ايهاي مونتاژ کالف درهاي قاب و تنکهتکنولوژي پرس –پرسکاري 

 مهارت: 
مونتاژ و پرسکاري کالف و  –اي مونتاژ کالف در قاب و تنکهآماده کردن و تنظیم پرس  -آماده کردن و تنظیم کمپرسور

 ايتنکه در ساخت درهاي قاب و تنکه
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 ایمنی
استفاده از جیگ و  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب محل -نشانیهاي آتش  نصب کپسول -آالت صنایع چوبفیکسچرهاي تخصصی در کار با ماشین

 نظم و انضباط در کار – کاردقت در –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي هواي کارگاه توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی) - N66) مدیریت مواد و تجهیزات( -N15(تفکر خالق) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 –کش، فاز متر، دورسنج، سختی و خشونت سنج و ...) ابزارهاي عمومی مکانیک (انواع آچار، سوهان، فلکه
عمومی هاي دریل، سنباده، اور فرز دستی و ...) ماشین ،رنده ،ابزارهاي دستی و دستی برقی صنایع چوب (اره

هاي اختصاصی (چهار طرف رند، دور کن، دوراهه زن، اور  ماشین -رنده، گندگی، فرز، مته)، صنایع چوب (اره
 فرز و ...)

 مبانی کامپیوتر -نقشه کشی عمومی -ریاضیات –هندسه  دانش پایه

پرداخت و کنترل مرغوبیت  -5
 درهاي قاب و تنکه

 دانش: 
اصول کنترل  -استانداردهاي پرداختکاري سطوح در –هاي قفل و لوالزنی اصول تنظیم وسایل و ماشین

 کیفیت درهاي قاب و تنکه
 مهارت:

کنترل  -کنترل مرغوبیت اتصاالت و سطوح -ایجاد محل قفل و لوال –شده با نقشه فنی  هتطبیق درهاي ساخت
 هاي درهاي ساخته شدههاي ابزار خورده و ابعاد و اندازهکیفیت محل

6-  

 دانش: 
 

 مهارت: 
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 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930605 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق 
 درهاي ضد سرقت  ملی موجودبا استاندارد 

 تولید در و پنجره چوبی   وظیفه 06 کد وظیفه بسازد.

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت درهاي ضد سرقت کار 0605 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

ساخت چارچوب درهاي ضد  -1
 سرقت

 دانش: 
 هاي ساخت چارچوب درهاي ضد سرقتروش -هاي مناسب ساخت چارچوب درهاي ضد سرقتانواع چوب

  مهارت: 
 سرقتمونتاژ چارچوب درهاي ضد  -ساخت اتصاالت چارچوب درهاي ضد سرقت

ــاخت  -2 ــهسـ ــاي  بدنـ درهـ
 ضدسرقت

  دانش:
 روش ساخت انواع صفحات درهاي ضد سرقت -انواع صفحات درهاي ضدسرقت

  مهارت:
 ساخت بدنه صفحات درهاي ضدسرقت –ماشینکاري صفحات درهاي ضدسرقت 

درآودرن جاي قفل درهـاي   -3
 ضد سرقت

 دانش: 
 ضدسرقتروش درآوردن جاي قفل درهاي  -هاي ضد سرقتانواع قفل

 مهارت: 
 کنترل قطعات ماشینکاري شده –درآوردن جاي قفل درهاي ضد سرقت 

درآوردن جاي لوالي درهاي  -4
 ضد سرقت

 دانش: 
 روش درآوردن جاي لوالي درهاي ضد سرقت -انواع لوالي درهاي ضد سرقت

 مهارت: 
 کنترل قطعات ماشینکاري شده –درآوردن جاي لوالي درهاي ضد سرقت 
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هاي درهـاي ضـد   یراقنصب  -5
 سرقت

 دانش: 
 هاي درهاي ضد سرقتروش نصب انواع یراق

 مهارت: 
 هاي درهاي ضد سرقتنصب یراق

6-  

 —   دانش: 

 —مهارت:   

 ایمنی
استفاده از جیگ و  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب محل -هاي آتش نشانی نصب کپسول -آالت صنایع چوبفیکسچرهاي تخصصی در کار با ماشین

 نظم و انضباط در کار – کاردقت در –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي هواي کارگاه توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی) - N66) مدیریت مواد و تجهیزات( -N15(تفکر خالق) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 -رنده -دیوالت -مانند ماشین اره نواري هاي عمومی درودگريماشین ودستی برقی ، ابزارهاي دستی هايابزار
انواع چوب سوزنی برگ و  – و تخته چندالیه MDFصفحات انواع صفحات  – اره پانل بر -فرزمیزي -گندگی

تنگ  -پیچ دستی –میز کار درودگري  –انواع یراق درهاي ضد سرقت  -انواع الیت -چسب چوب –پهن برگ 
 ساده و نیوماتیک

 مبانی هیدرولیک و نیوماتیک -مبانی کامپیوتر -محاسبات فنی -ریاضیات –هندسه  دانش پایه
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 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930606 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق 
پنجره هاي ساده و  ملی موجودبا استاندارد 

 تولید در و پنجره چوبی   وظیفه 06 کد وظیفه کتیبه دار را بسازد.

 مهارت سطح شایستگی کار: دار هاي ساده و کتیبهساخت پنجره کار 0606 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

انتخاب مواد پنجره سـاده و   -1
 کتیبه دار

 دانش: 
گذاري و خط کشی محل نصب لوال و دستگیره  هاي اندازه روش –آالت خوانی نصب یراقنقشهاصول و روش 

هاي عمومی روش کار با ماشین -روش کار با ابزارهاي دستی درودگري –دار هاي ساده و کتیبهپنجره
 درودگري

  مهارت: 
کار با ابزارهاي دستی  –هاي عمومی درودگري  کار با ماشین –کار با ابزارهاي دستی برقی درودگري 

 درآوردن جاي دستگیره -درآوردن جاي لوال –درودگري 

هـاي سـاده و   پنجره ساخت -2
 دارکتیبه

  دانش:
هاي کنترل عملکرد اتصاالت روش –دار هاي ساده و کتیبهاي کنترل عملکرد اتصاالت چوبی پنجرههروش 

 دار ساده و کتیبهغیر چوبی پنجره هاي 
  مهارت:

فیت کردن  –هاي ساده و کتیبه دار بدون استفاده از چسب جازدن و فیت کردن اتصاالت چوبی قطعات پنجره
 دار هاي ساده و کتیبهاتصاالت غیرچوبی قطعات پنجره

 ساخت اتصاالت چوبی و غیر  -3
هـاي سـاده و   چوبی پنجره

 دارکتیبه

 دانش: 
 انواع اتصاالت فلزي و پالستیکی –انواع اتصاالت چوبی کتیبه پنجره  –هاي ساده پنجرهانواع اتصاالت چوبی 

 مهارت: 
-ساخت اتصاالت چوبی پنجره –هاي عمومی درودگري کار با ماشین –دستی برقی درودگري  هايکار با ابزار

استفاده از  –مانند انواع اتصال فاق و زبانه، اتصال کام و زبانه، اتصال فارسی ساده و . . . دار هاي ساده و کتیبه
 ابزارآالت دستی و ماشینهاي مخصوص براي اتصاالت غیر چوبی

هـاي  مونتاژ نهـایی پنجـره   -4
 دارساده و کتیبه

 دانش: 
هاي ساده و  هاي مونتاژ پنجره روش –دستی مونتاژ  هايانواع ابزار -هاي مناسب مونتاژ پنجرهانواع چسب

 دار کتیبه

 مهارت: 
مونتاژ  –هاي الزمکاري محلچسب -فیت کردن اتصاالت غیر چوبی (الیت ها) –فیت کردن اتصاالت چوبی 

 دار  هاي ساده و کتیبهنهایی چارچوب و اجزاي پنجره

 

 



208 
 

 2از       2صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 
  

کنتــرل کیفیــت ســاخت    -5
 هاي ساده و کتیبه دار پنجره

 دانش: 

 دارهاي ساده و کتیبههاي کنترل کیفیت پنجرهروش

 مهارت: 

رفع  –کنترل فیب بودن اتصاالت غیرچوبی  –کنترل فیت بودن اتصاالت چوبی  –ها کنترل دوئیدگی پنجره
 دار هاي ساده و کتیبهمعایب ساختاري پنجره

6-  
 —   دانش: 

 —مهارت:   

 ایمنی
استفاده از جیگ و  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب محل -هاي آتش نشانی کپسولنصب  -آالت صنایع چوبفیکسچرهاي تخصصی در کار با ماشین

 نظم و انضباط در کار – کاردقت در –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي هواي کارگاه توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی) - N66) و تجهیزاتمدیریت مواد ( -N15(تفکر خالق) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

ابزارهاي  -مغار  -چکش –سوهان و چوبساي  -اره هاي دستی -مانند انواع آچارها ابزارهاي دستی درودگري
هاي عمومی ماشین – مانند سنباده و رنده و فرز و دریل و اره عمودبر و اره فارسی بر دستی برقی درودگري

انواع صفحات پرورده  –  اره پانل بر -فرزمیزي -گندگی -رنده -دیوالت -مانند ماشین اره نواري درودگري
 میز کار درودگري  –انواع الیت  –چسب چوب  -انواع چوب سوزنی برگ و پهن برگ –چوبی 

 مقدماتینقشه کشی  -مبانی کامپیوتر -محاسبات فنی -ریاضیات –هندسه  دانش پایه
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با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930 کد حرفه
ملی و تجهیزات الزم و مطابق با استاندارد 

 تولید در و پنجره چوبی   وظیفه 06 کد وظیفه .تزئینی را بسازدپنجره هاي موجود 

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت پنجره هاي تزئینی  کار 0607 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

هـاي  ساخت چـارچوب کتیبـه   -1

 هاي تزئینیپنجره

 دانش: 
 هاي تزئینیساخت کتیبه پنجرهروش  –هاي تزئینی سوزنی برگ مناسب پنجرهانواع چوب 

  مهارت: 
 هاي تزئینیساخت کتیبه پنجره –ساخت چارچوب پنجره هاي تزئینی 

کــاري ســاده قطعــات مشــبک -2

 هاي تزئینیپنجره

  دانش:
روش طراحی  –کاري ساده روش مشبک –هاي تزئینی هکاري و کاربرد آن در ساخت پنجرمفهوم مشبک
 مشبک ساده

  مهارت:
 هاي تزئینیکاري ساده قطعات پنجرهمشبک –طراحی مشبک ساده 

معرق کاري ساده قطعات پنجره  -3

 هاي تزئینی

 دانش: 
 –روش معرق کاري ساده  –هاي تزئینی قطعات پنجرهو کاربرد آن در ساخت کاري ساده مفهوم معرق

 طراحی معرق ساده

 مهارت: 
 ها)هاي تزئینی (کتیبه پنجرهکاري ساده بر روي قطعات پنجرهمعرق –طراحی معرق ساده 

بـر  نصب قطعات مشبک سـاده   -4

 هاي تزئینی  پنجرهروي 

 دانش: 
 هاي تزئینیروش نصب قطعات مشبک ساده بر روي پنجره

 مهارت: 
 هاي تزئینی نصب قطعات مشبک ساده روي پنجره
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 نصب قطعات معرق ساده -5

 دانش: 
 هاي تزئینی (بر روي کتیبه)روش نصب قطعات معرق ساده روي پنجره

 مهارت: 
 هاي چوبی (بر روي کتیبه)نصب قطعات معرق ساده روي پنجره

هـاي  کنترل ساخت پنجـره  -6
 تزئینی  

 دانش: 
 روش کنترل قطعات مشبک و معرق ساده –هاي تزئینی روش کنترل دوئیدگی پنجره

 مهارت: 
 کنترل قطعات مشبک و معرق ساده  –هاي تزئینی دوئیدگی پنجرهکنترل 

 ایمنی
استفاده از جیگ و  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

تهویه مناسب  -هاي آتش نشانی نصب کپسول -آالت صنایع چوبفیکسچرهاي تخصصی در کار با ماشین
 محل

 نظم و انضباط در کار – کاردقت در –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي هواي کارگاه توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی) - N66) مدیریت مواد و تجهیزات( -N15(تفکر خالق) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 -مغار  -چکش –سوهان و چوبساي  -اره هاي دستی -مانند انواع آچارها  ابزارهاي دستی درودگري
هاي عمومی ماشین –مانند سنباده و رنده و فرز و دریل و اره عمودبر درودگري ابزارهاي دستی برقی

انواع چوب سوزنی  –  اره پانل بر -فرزمیزي -گندگی -رنده -دیوالت -مانند ماشین اره نواري درودگري
 دستگاه اره فارسی بر برقی –دستگاه اره فارسی بر دستی -چسب چوب –برگ 

 مبانی کامپیوتر -نقشه کشی و طراحی مقدماتی -ریاضیات –هندسه  دانش پایه
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 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

انواع پنجره هاي دوجداره را با استفاده از 
 تولید در و پنجره چوبی  وظیفه 06 کد وظیفه مواد و ابزار طبق استاندارد ملی بسازد.

 سطح شایستگی کار: ساخت پنجره هاي دوجداره  کار 0608 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 قطعات پنجره دوجدارهانتخاب  -1

 دانش: 
هاي روش -روش انتخاب چوب سالم –سوزنی برگ مناسب براي ساخت پنجره هاي دوجدارهانواع چوب 

 درجه بندي چوب
  مهارت: 

بندي چوب مناسب درجه -هاي سالم از معیوبجداکردن چوب –انتخاب چوب با توجه به نقشه کار 
 آماده سازي اولیه چوب و ماشینکاري آن  –سازي پنجره

هـاي  پنجـره  سـاخت قطعـات   -2
 دوجداره چوبی

  دانش:
 هاي فرم دادن و فرز کاري چوب روش –هاي فرزمیزي و فرز اتوماتیک انواع ماشین

 مهارت: 
فرزکاري  -انتخاب تیغه فرز با توجه به فرم مورد نظر -انتخاب ماشین فرز مناسب -پیاده کردن نقشه کار

 چوب قیدهاي افقی و عمودي پنجره ها

هـاي  ساخت اتصـاالت پنجـره   -3
 دوجداره چوبی

 دانش: 
هاي درآوردن جاي روش -هاي ساخت اتصاالتروش -هاي دوجدارهانواع اتصاالت چوبی مناسب پنجره

 آالت پنجرهشیشه (کنشکاف) و یراق

 مهارت: 
-درآودرن جاي یراق –درآوردن جاي شیشه  –کاري و ساخت اتصاالت ماشین –پیاده کردن نقشه اتصاالت

 آالت پنجره

سازي پنجره بـه مـواد   آغشته -4
 شیمیایی حفاظتی 

 دانش: 
هاي آغشتگی سطحی روش -هاي چوبی دو جدارهسازي پنجرهانواع مواد شیمیایی حفاظتی مناسب آغشته

 وريو غوطه

 مهارت: 
هاي ور کردن قطعات پنجرهغوطه –هاي آغشتگی سازي مواد شیمیایی حفاظتی و پرکردن حوضچهآماده

 هادرون حوضچهچوبی دو جداره 
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ــره    -1 ــات پنج ــاژ قطع مونت
 دوجداره چوبی 

 دانش: 
روش کدگذاري و  –هاي مونتاژ پنجره انواع ابزار و دستگاه –هاي دوجداره هاي مونتاژ قطعات پنجرهروش

 هاي مونتاژ پنجره انواع نقشه –گذاري استاندارد قطعات عالمت
 مهارت: 

کدگذاري و  –هاي مونتاژ پنجرهکار با ابزار و دستگاه –پیاده کردن نقشه مونتاژ قطعات پنجره دوجداره 
کنترل و مونتاژ بدون  –هاي مونتاژمونتاژ قطعات پنجره دوجداره با ابزار و دستگاه –گذاري قطعات عالمت
 مونتاژ با چسب -چسب

2-  
 —   دانش: 

 —مهارت:   

 ایمنی
استفاده از جیگ و  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

تهویه مناسب  -آتش نشانیهاي  نصب کپسول -آالت صنایع چوبفیکسچرهاي تخصصی در کار با ماشین
 محل

 نظم و انضباط در کار – کاردقت در –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي هواي کارگاه توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی) - N66) مدیریت مواد و تجهیزات( -N15(تفکر خالق) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 -گندگی -رنده -دیوالت -ماشین اره نواري -تنگ پنوماتیک وانواع تنگ دستی  –انواع گیره و پیچ دستی 
 -حوضچه غوطه وري -انواع چوب سوزنی برگ –ماشین فرزمیزي و فرز اتوماتیک (تونلی)  – اره پانل بر

 ابزار درودگري -میزکار –مواد شیمیایی حفاظتی 

 محاسبات فنی -نقشه کشی و طراحی مقدماتی -ریاضیات –هندسه  دانش پایه
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 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
 استاندارد عملکرد کار:

 با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق
موجود یراق آالت در و پنجره  استاندارد ملی

 تولید در و پنجره چوبی  وظیفه 06 کد وظیفه نصب کند چوبی را

 شایستگی کار:سطح  آالت در و پنجره چوبی  نصب یراق کار 0609 کد کار
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

انتخاب انواع یـراق آالت در   -1

 و پنجره چوبی

 دانش: 

 آالت مناسب در و پنجره چوبی هاي نصب انواع یراقروش -آالت مناسب در و پنجره چوبیانواع یراق
 مهارت: 

 انتخاب انواع یراق آالت در و پنجره چوبی براساس نقشه کار 

 چوبی نصب انواع قفل درِ -2

  دانش:
 هاي نصب قفل روي درهاي چوبیروش -انواع قفل درهاي چوبی

 مهارت: 
 رفع عیوب نصب –کنترل نصب  –نصب انواع قفل در روي چوبی 

 چوبینصب انواع لوالي درِ -3

 دانش: 
 روش نصب لوال روي در چوبی  -انواع لوالي در چوبی

 مهارت: 
 رفع عیوب نصب لوال –رگالژ لوال روي در  -کنترل نصب –نصب انواع لوال روي در چوبی 

نصب انـواع دسـتگیره در و    -4

 پنجره چوبی

 دانش: 
انواع  -هاي نصب دستگیره در و پنجره چوبیروش –انواع دستگیره پنجره چوبی  -انواع دستگیره در چوبی

 روش نصب ریل در و پنجره چوبی  -ریل هاي در و پنجره چوبی

 مهارت: 
انواع در و  روينصب انواع ریل ب –نصب انواع دستگیره روي پنجره چوبی -در چوبی روي نصب انواع دستگیره

 پنجره ریلی 
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نصــب انــواع لــوالي پنجــره  -1
 دوجداره چوبی

  دانش:
 کاري پنجره دوجدارهعایق -هاي نصب انواع لوالي پنجره دوجدارهروش -انواع لوالي پنجره دوجداره

 مهارت: 
 رگالژ لوالي پنجره دوجداره چوبی  -نصب انواع لوالي پنجره دوجداره چوبی (بغل باز شو و باال باز شو)

نصب انـواع شیشـه پنجـره     -2
 دوجداره

 دانش: 
بندي هاي عایقروش -هاي نصب شیشه روي پنجره دوجدارهروش -پنجره دوجدارهانواع شیشه مناسب براي 

 پنجره دوجداره
 مهارت:

 کاري پنجره دوجدارهعایق -نصب شیشه روي پنجره دوجداره -نصب نوار الستیکی شیشه 

 ایمنی
استفاده از جیگ و  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب محل -هاي آتش نشانی نصب کپسول -آالت صنایع چوبفیکسچرهاي تخصصی در کار با ماشین

 نظم و انضباط در کار – کاردقت در –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي هواي کارگاه زیست محیطی توجهات

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی) - N66) مدیریت مواد و تجهیزات( -N15(تفکر خالق) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

انواع قفل  -نوار الستیک دور شیشه –انواع شیشه پنجره دوجداره  -انواع لوالي در و پنجره -انواع ابزار مونتاژ
 گیري ابزار اندازه -کاري پنجرهمواد عایق -میزکار -انواع دستگیره پنجره -در و انواع دستگیره در

 ریاضیات –هندسه  دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                  1-4نمون برگ تحلیل کار 

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
  استاندارد عملکرد کار:

 با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق
 موجود در و پنجره چوبی را استاندارد ملی

 تولید در و پنجره چوبی  وظیفه 06 کد وظیفه نصب کند

 مهارت سطح شایستگی کار: نصب و مونتاژ در و پنجره چوبی  کار 0610 کد کار
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

ــذاري   -1 ــت گ ــذاري و عالم کدگ
 قطعات در و پنجره چوبی 

 دانش: 
 روش کدگذاري و عالمت گذاري قطعات 

  مهارت: 
 کدگذاري و عالمت گذاري قطعات در و پنجره چوبی

هـاي   مونتاژ و نصب در و پنجره -2
هـاي   بـا ابـزار و ماشـین    چوبی
 مونتاژ

  دانش:
 هاي نصب و مونتاژ در و پنجره چوبیانواع ماشین –انواع ابزار نصب و مونتاژ در و پنجره چوبی 

 مهارت: 
 هاي نصب و مونتاژ در و پنجره چوبیبکارگیري ماشین –بکارگیري ابزار نصب و مونتاژ در و پنجره چوبی

 نصب درهاي چوبی -3

 دانش: 
 خوانی نصب درهاي چوبی نقشهروش  –هاي نصب درهاي چوبی روش

 مهارت: 
 رگالژ درهاي چوبی –نصب درهاي چوبی براساس نقشه کار 

 نصب پنجره چوبی -4

 دانش: 
 خوانی نصب پنجره چوبی نقشهروش  –هاي نصب پنجره چوبی روش

 مهارت:
 رگالژ پنجره چوبی  –نصب پنجره چوبی براساس نقشه کار 
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 2از       2صفحه                                                  1 -4نمون برگ تحلیل کار 

 

 
  

 ایمنی
استفاده از جیگ و  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب محل -هاي آتش نشانی نصب کپسول -آالت صنایع چوبفیکسچرهاي تخصصی در کار با ماشین

 نظم و انضباط در کار – کاردقت در –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي هواي کارگاه محیطیتوجهات زیست 

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی) - N66) مدیریت مواد و تجهیزات( -N15(تفکر خالق) 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 انواع در و پنجره چوبی  –هاي نصب و مونتاژ در و پنجره چوبی انواع ابزار و ماشین

 ریاضیات –هندسه  دانش پایه

5-  
 دانش: 

 مهارت: 

6-  
 —   دانش: 

 —مهارت:   



217 
 

 

 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930701 کد حرفه

 استاندارد عملکرد کار:
با استفاده از لوازم و ابزار نقشه کشی انواع 

 را مطابق باهاي دکوراسیون داخلی نقشه
 دکوراسیون داخلی وظیفه 07 کد وظیفه کند.  ترسیم ISOاستاندارد 

 مهارت سطح شایستگی کار: نقشه کشی دکوراسیون داخلی   کار 0701 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

دکورهاي چـوبی   نقشه کشی -1
 داخلی

 دانش: 
ها راهنماي برش -اسیون داخلیدکورانواع روش ترسیم سه نماي  -هاکشی و کاربرد آنانواع خط در نقشه

 کشییل در نقشهیتو د

 مهارت: 
ها با کاربرد عالئم یلیتها و دترسیم نماهاي دکوراسیون، برش -ترسیم نماي دکوري دکوراسیون 

 کشی نقشه

 يهـا دکوراجرایی هاي  نقشه -2
 چوبی

  دانش:
 انواع پالن دکورهاي چوبی  -نقشه دکوري فضاهاي مختلف –انواع نقشه دکورهاي چوبی 

 مهارت: 
ترسیم انواع نقشه  –ترسیم انواع نقشه دکوري فضاهاي مختلف  -هاي دکور چوبیترسیم انواع نقشه

 دکوري چوبی در پالن 

تهیه فهرسـت مـواد   آنالیز و  -3
 اصلی و کمکی

 : دانش
 ها روش آنالیز مواد و تحلیل آن –روش برآورد مواد  -برداري روش اندازه

 مهارت: 
 آنالیز مواد و تحلیل آن از روي نقشه  –برآورد مواد به کار رفته از روي نقشه

 نقشه کشی با نرم افزار -4

 دانش: 
 نماها و رندهاي نمایی –ها و ترسیم و حجم اولیه شامل آبجکت 3Dهاي بررسی محیط روش

 مهارت: 
ترسیم انواع دکورهاي پالن و  –مقدماتی و پیشرفته  3DMaxنقشه کامل دکورهاي چوبی با  ترسیم

 فضاهاي دکوري با نرم افزار مناسب
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 2از       2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار 

   

5-  
 دانش: 

 مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ارگونومیرعایت  ایمنی

 مالکیت معنوي نقشه -دقت نگرش

 جلوگیري از پخش شدن کاغذ در فضاي کارگاه نقشه کشی زیست محیطیتوجهات 

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  -N64) زمان(مدیریت  -N66 هاي مناسب) (به کارگیري فناوري 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

نمونه نقشه  -اسکنر -چاپگر -کشیکاغذ نقشه -اتوکد افزارنرم -کامپیوتر -گونیا -خط کش  -تخته رسم -مداد
 هاي دکوراسیون داخلی

 ترسیمیهندسه  دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 کد حرفه
 

 L2 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه

 استاندارد عملکرد کار:
با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق 

ی, کنفرانس سالن هاي آموزش ملیاستاندارد 
 دکوراسیون داخلی وظیفه 07 کد وظیفه .را بسازد و جلسات

 مهارت سطح شایستگی کار: کنفرانس و جلسات   -ساخت سالن آموزشی کار 0702 کد کار

 

 مراحل کار
 شایستگیجزء 

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

مــواد اولیــه و بــه کــارگیري  -1
 آالتیراق

 دانش:
 انواع یراق آالت   -، تخته چندالیی، فیبر و مواد اکوستیکیMDFانواع صفحات مصنوعی شامل  

  مهارت: 
 تعیین و کاربرد گوناگون مواد اولیه و یراق آالت

 برش قطعات -2

 دانش:
 هاي حمل صفحات در کارگاه روش -آالت صنایع چوب وابزارهاي دستی ماشینروش استفاده از  

 مهارت: 
 CNCهاي  برش با دستگاه –شیارزنی  -هابرش به وسیله قطع زن -برش به وسیله دور کن

 لبه چسبانی و زهوار کوبی -3

 :دانش
 هاي مناسب کار  زهوار با فرم –PVC نوارهاي انواع –ها  انواع چسب 

 مهارت: 
 کوبیدن زهوار   -چسب زنی براي زهوارکوبی –اتوماتیک یالبه چسبانی توسط دستگاه لبه چسبان دستی 

 نصب قطعات و مونتاژ نهایی -4

 دانش:
 ها انواع یراق –تفکیک قطعات  روش

 مهارت: 
 –کار با ابزارهاي دستی و ماشینی  -هاي افقی و عمودي و زیرسازينصب پانل – مونتاژ میزهاي کنفرانس

 آالت مربوطه نصب انواع یراق
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 2از       2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار  

   

5-  

 دانش:

 مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
استفاده از جیگ و  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

تهویه مناسب  -هاي آتش نشانی نصب کپسول -آالت صنایع چوبفیکسچرهاي تخصصی در کار با ماشین
 محل با استفاده از مکنده هاي ثابت و سیار

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي هواي کارگاه توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

مانند اره فارسی بر، دستگاه لبه  صنایع چوب و اختصاصی ماشین هاي عمومی -و ... MDFانواع چوب و 
ابزارهاي دستی و  -یراق آالت - -PVCانواع نوارهاي  -و گرانول 123 انواع چسب -چسبان، اره دورکن

  -رودگريددستی برقی 

 محاسبات فنی مانند طول، سطح و حجم دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار                                                

 کد حرفه
 

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه
 استاندارد عملکرد کار:

با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق 
 دکوراسیون داخلی وظیفه 07 کد وظیفه بسازدرا  مجموعه سونا ملیاصول استاندارد 

 مهارت سطح شایستگی کار:    ه سوناساخت مجموع کار 0703 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

مــواد اولیــه و  کــارگیريبــه  -1

 آالتیراق

 دانش: 
 انواع یراق آالت –هاي صنعتی انواع صفحات مصنوعی و چوب

  مهارت: 
 به کار بستن انواع یراق آالت -ها و صفحات مصنوعیچوب انواعکاربرد 

 قطعاتبرشکاري  -2

  دانش:
 ماشین آالت عمومی صنایع چوب -چوب خشک طبق طرحانواع 

 مهارت: 
 ، قطع کن، گندگی و ...رند کف ،هاي خشک توسط ارهو آماده سازي چوببرشکاري 

زیرسازي و نصب سازه هـاي   -3

 چوبی

 : دانش
 ابزار آالت دستی و ماشینی انواع 

 مهارت: 
ها تسطیح و تراز کردن چوب -و دستی برقی دستی یه کمک ابزارهايهاي عمودي و افقی نصب چوب

 هاي دستی توسط دستگاه
نهایی لمبه ها و درها و نصب  -4

 ها پنجره

 دانش: 
 روش هاي نصب روکوب و لمبه -لمبه چوب انواع -روکوبانواع 

 مهارت: 
 ها جرهنو پ هانصب در –نصب لمبه ها  –نصب روکوب ها 
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 2از       2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار                            

  

 رنگ کاري نهایی -5

  پلی استرها شامل رنگ روغن، سیلر، کیلر و انواع پوشش –ها انواع سازه دانش:

 رنگ کاري دستی با قلمو –پاشیدن رنگ با پیستولهمهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
استفاده از  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

هاي آتش  نصب کپسول -آالت صنایع چوبجیگ و فیکسچرهاي تخصصی در کار با ماشین
 استفاده از مکنده هاي ثابت و سیارتهویه مناسب محل با  -نشانی

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي هواي کارگاه توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و سطح 
 مورد نیاز کار

 N92ریاضی)(محاسبه و   - N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد مصرفی و 
 منابع

ابزارهاي دستی و ماشین آالت  -MDFمانند تخته خرده چوب و  هاي چوبیانواع چوب و فرآورده
 -تفنگ میخ کوب نیوماتیک -پیچ دستی -اره دورکن -مانند دریل شارژيعمومی صنایع چوب 

 متر

 طول، سطح، حجم و زمان کارکردمحاسبات فنی مانند محاسبه  دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 کد حرفه
 

با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه
 ملیاستاندارد  باو تجهیزات الزم و مطابق 

 دکوراسیون داخلی وظیفه 07 کد وظیفه بسازد سقف و کف و دیوار کاذب

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت کف ، سقف و دیوارهاي کاذب   کار 0704 کد کار

 

 کارمراحل 
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

مواد اولیه و یـراق   به کارگیري -1

 آالت

 دانش: 
یراق انواع   -لمینت و HDF و تخته خرده چوب– هو تخته چندالی MDFانواع صفحات مصنوعی شامل 

 آالت

 مهارت: 
 به منظور ساخت کف, سقف و دیوارهاي کاذب کار برد گوناگون مصنوعات و یراق آالت 

 برش قطعات -2
 دانش:

 ابزارهاي دستی -ماشین آالت عمومی صنایع چوب

 مهارت: 
 شیارزنی  -برش توسط قطع کن -برش توسط دور کن 

 لبه چسبانی و زهوارکوبی -3
 : دانش

 انواع زهوارها  -انواع چسب -PVC نوارهاي انواع

 مهارت: 
 زهوارکوبی  – یچسب زنی براي لبه چسبان –لبه چسبانی توسط دستگاه لبه چسبان تمام اتوماتیک 

 نصب قطعات و یراق آالت -4

 دانش: 
 هاانواع یراق -سقف و دیوار), تفکیک قطعات (کف روش 

 مهارت: 
نصب انواع  –و لمینت کف  HDFنصب  –هاي افقی و عمودي و زیرسازي دیوار و سقف نصب پانل

 ها یراق
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 2از       2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار  

 
  

5-  
 دانش:

 مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
استفاده از جیگ و  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

تهویه مناسب محل  -هاي آتش نشانی نصب کپسول -آالت صنایع چوبفیکسچرهاي تخصصی در کار با ماشین
 با استفاده از مکنده هاي ثابت و سیار

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 هواي کارگاه استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

گیره پیچ  -مانند دریل شارژي ابزارهاي دستی - MDFمانند  تخته خرده چوب و  انواع صفحات مصنوعی چوبی
 -انواع زهوار -ماشین لبه چسبان تمام اتوماتیک -اره فارسی بر -تفنگ میخ کوب نیوماتیک -گونیا -متر -دستی

 انواع چسب –انواع یراق آالت 

 محاسبات فنی مانند محاسبه طول، سطح، حجم و زمان کارکرد دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
 

 استاندارد عملکرد کار:
با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق 

 دکوراسیون داخلی وظیفه 07 کد وظیفه اتاق استودیو را بسازد. ملیاستاندارد  با

 مهارت سطح شایستگی کار: L3ساخت اتاق استودیو و سالن اکوستیک    کار 0705 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

مــواد اولیــه و  بــه کــارگیري -1

 آالتیراق

 دانش: 
پشم  –انواع مواد اکوستیکی شامل پشم شیشه  –فیبر و نئوپان ،انواع صفحات مصنوعی شامل ام دي اف

 آالتانواع یراق –سنگ، موکت، پارچه

  مهارت: 
 به منظور ساخت اتاق استودیو و سالن آکوستیککاربرد گوناگون انواع صفحات و موادآکوستیکی 

 برش قطعات -2

 دانش:
 ابزارهاي دستی  -آالت عمومی صنایع چوب ماشین 

 مهارت: 
 شیارزنی  -کن  برش توسط قطع  -برش توسط دورکن

 زهوارکوبی ولبه چسبانی  -3

 : دانش
 انواع زهوارها  -انواع چسب -PVC نوار انواع

 مهارت: 
 زهوارکوبی  – یچسب زنی براي لبه چسبان –لبه چسبانی توسط دستگاه لبه چسبان تمام اتوماتیک 

 نصب قطعات و یراق آالت -4

 دانش: 
 آالتانواع یراق -قطعات (کف، سقف، دیوار و اکوستیک)تفکیک روش

 مهارت: 
نصب انواع  –نصب اچ دي اف و لمینت کف  –هاي افقی و عمودي و زیرسازي دیوار و سقف نصب پانل

 ها یراق
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 2از       2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار   

 

 

  

5-  
 دانش:

 مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
استفاده از جیگ و  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

تهویه مناسب محل  -آتش نشانیهاي  نصب کپسول -آالت صنایع چوبفیکسچرهاي تخصصی در کار با ماشین
 با استفاده از مکنده هاي ثابت و سیار

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي هواي کارگاه توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

گیره پیچ  -مانند دریل شارژي ابزارهاي دستی - MDFمانند  تخته خرده چوب و  انواع صفحات مصنوعی چوبی
 -انواع زهوار -ماشین لبه چسبان تمام اتوماتیک -اره فارسی بر -تفنگ میخ کوب نیوماتیک -گونیا -متر -دستی

 انواع چسب –انواع یراق آالت 

 محاسبات فنی مانند محاسبه طول، سطح، حجم و زمان کارکرد دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930706 کد حرفه
 

 استاندارد عملکرد کار:
بر با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و 

سالن هاي  موجوداستاندارد  اساس
 دکوراسیون داخلی وظیفه 07 کد وظیفه نمایشگاهی را بسازد.

 مهارت سطح شایستگی کار: L3هاي آمفی تئاتر و سینما ساخت سالن کار 0706 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

و یراق  مواد اولیهبه کارگیري  -1

 آالت با آکوستیک

 دانش: 
 انواع صفحات مصنوعی چوبی شامل ام دي اف، فیبر، تخته خرده چوب و مواد آکوستیک 

  مهارت: 
 هاي آمفی تئاتر و سینما به منظور ساخت سالن آالتکاربرد گوناگون مصنوعات و یراق

 برش قطعات -2

  دانش:
 ابزارهاي دستی، ماشین آالت عمومی و دستی برقی صنایع چوب

 مهارت:
 شیارزنی  -برش توسط قطع کن -برش توسط دور کن 

 زهوار کوبی ولبه چسبانی  -3
 انواع زهوارها  -هاانواع چسب -PVC نوار : انواعدانش

 مهارت: 
 زهوارکوبی  – یچسب زنی براي لبه چسبان –لبه چسبانی توسط دستگاه لبه چسبان تمام اتوماتیک 

 نصب قطعات و یراق آالت -4

 دانش: 
 آالت انواع یراق -تفکیک قطعات روش 

 مهارت: 
 هاي مربوطه نصب انواع یراق–کار با ابزارهاي دستی و ماشینی  -هاي افقی و عمودي و زیرسازينصب پانل
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 

 

  

5-  
 دانش:

 مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
استفاده از جیگ و  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

تهویه مناسب  -هاي آتش نشانی نصب کپسول -آالت صنایع چوبفیکسچرهاي تخصصی در کار با ماشین
 محل با استفاده از مکنده هاي ثابت و سیار

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 هواي کارگاه استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد 
 و سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 -مانند دریل شارژي ابزارهاي دستی - MDFمانند  تخته خرده چوب و  انواع صفحات مصنوعی چوبی
ماشین لبه چسبان تمام  -اره فارسی بر -تفنگ میخ کوب نیوماتیک -گونیا -متر -گیره پیچ دستی

 انواع چسب –انواع یراق آالت  -انواع زهوار -اتوماتیک

 محاسبات فنی مانند محاسبه طول، سطح، حجم و زمان کارکرد دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
 

 استاندارد عملکرد کار:
با استفاده از ابزارها و لوازم نقشه کشی و 

افزارهاي مربوط و مطابق با استاندارد  نرم
ISO .تولید مبلمان چوبی شهري وظیفه 08 کد وظیفه نقشه مبلمان شهري را ترسیم کند 

 مهارت سطح شایستگی کار: نقشه کشی مبلمان شهري کار 0801 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

ــان    -1 ــاي مبلم ــیم نماه ترس

 شهري

 دانش: 
 استانداردهاي تیرهاي چوبی -استانداردهاي ابعادي و ارگونومی–گذاري اندازه -انواع خطوط

 مهارت: 
 هاترسیم نماهاي انواع نرده هاي چوبی راه پله -ترسیم نماهاي انواع مبلمان چوبی شهري

ــپکتیوهاي   -2 ــیم پرسـ ترسـ

 مبلمان شهري

 دانش:
 هاي ترسیم پرسپکتیو انواع روش

 مهارت: 
 ترسیم پرسپکتیو مبلمان شهري -انفجاري اجزاي یک مبلمان شهريترسیم پرسپکتیو 

 نقشه هاي اجرایی -3

 : دانش
هاي مختلف از یک  روش تفکیک نقشه -کشیهاي مختلف نقشه درکاغذ نقشه قسمت روش چیدمان

 مجموعه
 : مهارت

هاي هاي مختلف طولی و عرضی و پیشانی نرده  ترسیم برش–مبلمان چوبی  اتصاالتیل یتترسیم د
 مختلف

 اجراي پروژه -4

 دانش: 
 روش تفکیک پروژه از مجموعه پروژه -اصول کار با نرم افزارهاي آموزشی

 مهارت: 
  هاي چوبی نرده  مجموعه پروژهترسیم 
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 2از       2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار 

  

5-  
 دانش:

 مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 رعایت ارگونومی ایمنی

 مالکیت معنوي نقشه -دقت نگرش

 جلوگیري از پخش شدن کاغذ در فضاي کارگاه نقشه کشی توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  -N64) زمان(مدیریت  -N66هاي مناسب) (به کارگیري فناوري 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

نمونه نقشه  -اسکنر -چاپگر -کشیکاغذ نقشه -اتوکد افزارنرم -کامپیوتر -گونیا -خط کش  -تخته رسم -مداد
 هاي دکوراسیون داخلی

 هندسه ترسیمی دانش پایه



231 
 

 

 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

کد 
 حرفه

 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193
 

 استاندارد عملکرد کار:
ابزارر و تجهیزات الزم و مطابق با استفاده از 

نرده هاي چوبی ا بسازد و  ملی استاندارد با
کد  .نصب نماید

 وظیفه
 تولید مبلمان چوبی شهري وظیفه 08

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت نرده هاي چوبی کار 0802 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

نقشه  بررسی و تجزیه و تحلیل -1
 نرده هاي چوبی

کشی وسایل و ابزار نقشهبا روش کار  -آشنایی با اصول و ترسیمات هندسی –کشی اصول و مبانی نقشهدانش: 
 هاانواع نرده و کارایی آن -هاي چوبیاستانداردهاي مربوط به نرده –و نرم افزارهاي مربوطه 

کشی و استفاده بهینه از وسایل نقشه –ها با توجه به استانداردهاي مربوطه ترسیم انواع نردهمهارت: 
 کشی و ترسیم نرده براي فضاهاي مختلفنقشه–افزارهاي مربوطه  نرم

 نرده چوبیمواد اولیه  انتخاب -2

کارائی پیچ و مهره و  –هاي چوبی برگ مورد استفاده در ساخت نردههاي سوزنی برگ و پهنچوبانواع  دانش:
 هاي چوبی در فضاي بازمواد حفاظتی مورد مصرف نرده -رنگ و چسب و سمباده -هاي مختلفیراق آالت بست

هاي سالم تشخیص چوب -هاي چوبی فضاي بازهاي مناسب براي ساخت نردهتشخیص و انتخاب چوبمهارت: 
باده، بتونه و نچسب، س ,تشخیص مواد کلی متناسب با نوع کار (رنگ -از ناسالم (معیوب، قارچ زده، آفت زده)

 )دیگر مواد کلی
ماشین کـاري و امـاده سـازي     -3

 نرده چوبیقطعات 
 رقیبعملکرد ابزارهاي دستی  -ابزارهاي دستی(رنده، اره، مته، مغار، اره کمانی، پیچ دستی و....): دانش

ماشین آالت تبدیل  -(فرزدستی، رنده، دریل شارژي، اره چکشی، منگنه پنوماتیک، سمباده لرزان، پوست آب) 
هاي ماشین -مثل اره کشویی، پاندولی، پایی)هاي قطع کن اره ,چوب (اره نواري، اره مجمعی  یا اره گرد

 دهی (فرز، اور فرز، رنده، گندگی، سمباده، کام کن)پرداخت و فرم
 -هاي چوبیهاي مختلف نردهاستفاده از تمامی ابزارها و وسایل الزم در ساخت و پرداخت قسمت: مهارت

تشخیص عملکرد صحیح ابزار و  -هاآالت در هنگام کار کردن و تعویض تیغتشخیص خرابی ابزار و ماشین
 ها سرویس کردن دستگاه اصول -آالتماشین

هاي  ساخت اتصاالت چوبی نرده -4
 چوبی

 دانش: 
 هاي ساخت با توجه به اتصاالت مربوطه روش -انواع اتصاالت

 مهارت: 
 ها ساخت انواع اتصاالت و به کارگیري انواع اتصال دهنده
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 2از       2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار 

 
 

 

 ي چوبیهامونتاژ نرده -5

 دانش:
 هاي مختلف نصبروش–هاي ساخت با توجه به اتصاالت مربوطه و مونتاژ قطعات روش

 مهارت: 
رعایت اصول علم آرگونومی و استانداردهاي مربوطه در  -هاي فضاي باز ساخت انواع اتصاالت و بکارگیري اتصال دهنده

 هاي مختلف نصب سازه در مکان -هاي فنی ساخت نرده، بر اساس نقشه -هنگام ساخت

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
استفاده از جیگ و  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

تهویه مناسب محل  -هاي آتش نشانی نصب کپسول -آالت صنایع چوبفیکسچرهاي تخصصی در کار با ماشین
 با استفاده از مکنده هاي ثابت و سیار

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي هواي کارگاه توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

هاي هاي ماسیو و فراوردهانواع چوب -آالت مخصوص قطع و فرم دهیماشین -ابزارهاي دستی برقی -ابزارهاي دستی
کش) انواع اتصال گذاري (گونیاي ساده و مرکب، متر نواري، تراز، شاقول خطگیري و اندازهوسایل اندازه -حاصل از چوب

 وسایل نقشه کشی به طور کامل -باده)نبتونه، س ،رنگمواد کمکی (چسب،  -هاي چوبدهنده

 ریاضیات -هندسه  -نقشه کشی مقدماتی دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930802 کد حرفه
 

 استاندارد عملکرد کار:
مورد نیاز و  استفاده از ابزار و تجهیزاتبا 

 تولید مبلمان چوبی شهري وظیفه 08 کد وظیفه سایبان چوبی بسازدمطابق با استاندارد ملی 

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت سایبان چوبی کار 0803 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

نقشه  بررسی و تجزیه و تحلیل  -1
 چوبی و آالچیق سایبان

کشی استانداردهاي نقشه -افزارهاي مربوطهنقشه کشی و نرم وسایل و ابزارهاي -کشیمبانی و اصول نقشهدانش: 
 هاي چوبیبانهاي مختلف سایطرح و فرم -هاي چوبیدر مورد سایبان

بین هماهنگی ایجاد  -کشی با توجه به استانداردهاي موجوداستفاده بهینه از وسایل و نرم افزارهاي نقشهمهارت: 
 هاي مختلف سایبان براي فضاهاي متفاوتاجراي طرح -آنهاي پیرامون دیگر المان وسایبان 

و  سـایبان  انتخاب مـواد اولیـه   -2
 چوبی آالچیق

دانش مربوط به انواع  -هاي سوزنی برگ و پهن برگ مورد استفاده در ساخت سایبان (پرگوال)انوع چوب دانش:
رنگ، انواع  –ها طبیعت و کارایی آنها و ...) ماندگار در هاي چوبی(پیچ و مهره ، بستهاي سازهاتصال دهنده

 مواد حفاظتی در فضاي بازو  باده، بتونهنچسب، س

هاي معیوب، باخته، قارچ هاي سالم از چوبانتخاب چوب -هاي متناسب براي ساخت سایبانانتخاب چوبمهارت: 
 انتخاب رنگ، چسب، بتونه و دیگر مواد و مصالح متناسب با نوع کار -زده و آفت زده

کـاري و آمـاده سـازي     ماشین -3
 چوبی و آالچیق سایبانقطعات 

ابزارهاي دستی برقی(رنده، دریل، پیچ  -ابزارهاي دستی (اره، رنده، مته، تنگ (پیچ دستی)، اره کمانی، مقار): دانش
هاي تبدیل چوب (اره نواري، اره گرد یا ماشین -بند، فرز دستی، منگنه پنوماتیک، اره چکشی، سمباده لرزان)

هاي پرداخت و فرم دهی (رنده، گندگی، سمباده، ماشین -هاي قطع کن، مانند اره کشوئی پاندولی)مجمعی، ماشین
 )کن و اورفرزفرز، کام
 : مهارت

عملکرد دستگاه ها و –هاي مختلف سایبان اده از تمامی ابزار و وسائل الزم در ساخت و پرداخت قسمتفاست
 ها و قطعات معیوب در صورت لزومموقع تیغهتعویض به  -هاتشخیص خرابی آن

و  سایبانساخت اصاالت چوبی  -4
 چوبی آالچیق

 دانش: 
 هاي چوبی انواع اتصال و اتصال دهنده

 مهارت: 
 ها ساخت انواع اتصاالت و به کارگیري انواع اتصال دهنده
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ــاژ  -5 ــایبان مونت ــق س  و آالچی
 چوبی

 هاي چوبی سایبانروش هاي مونتاژ -هاي چوبیسایبانهاي مختلف  طرح دانش:

ها  نصب و برپائی نرده -هاي فنی سرهم کردن قطعات با توجه به نقشه -تسطیح و پرداخت قطعات چوبمهارت: 
 هاي مختلف در مکان

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
استفاده از جیگ و  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

تهویه مناسب محل با  -هاي آتش نشانی نصب کپسول -آالت صنایع چوبفیکسچرهاي تخصصی در کار با ماشین
 استفاده از مکنده هاي ثابت و سیار

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 هواي کارگاه استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

هاي  چوب و فراورده -هاي تبدیل و فرم دهی در صنعت چوب ماشین -ابزارهاي دستی برقی -ابزارهاي دستی
مواد کمکی مانند رنگ، چسب،  -هاي فلزي ها و بستپیچ و مهره -گذاري گیري و اندازهوسایل اندازه -چوبی

 وسایل نقشه کشی -باده، بتونه و ....نس

 هندسه -ریاضیات -نقشه کشی مقدماتی دانش پایه
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 صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه
سطح 

 صالحیت
 

 استاندارد عملکرد کار:
تجهیزات مورد نیاز و مطابق با با استفاده از ابزار و 

 بسازد.صندلی پارکی  استاندارد ملی
 تولید مبلمان چوبی شهري وظیفه 08 کد وظیفه

 مهارت سطح شایستگی کار: هاي پاركساخت صندلی کار 0804 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

بررسی و تجزیه و تحلیل نقشه  -1
 صندلی چوبی پارك

 دانش:
افزارهاي  نرمانواع  –هاي مختلف سنی علم آنتروپومتري و ارگونومی در گروه -کشیمبانی طراحی نقشهاصول و  

 استانداردهاي ساخت صندلی -کامپیوتري در زمینه طراحی صندلی

 مهارت: 
ابعاد و  پیاده کردن -وسایل نقشه کشی و نرم افزارهاي مربوطه هاي پارکی به کمک طراحی و ترسیم صندلی 

استفاده از استانداردهاي  –هاي ارگونومیکی هاي مهم فاکتورهاي انسانی مربوط به ساخت صندلی در طرح اندازه
 مربوط به ساخت صندلی هاي پارکی

انتخاب مواد اولیه صندلی چوبی  -2
 پارك

  دانش:
-ویژگی هاي مهم شناسایی آنها و  خواص مهم فیزیکی و مکانیکی آنو  سوزنی برگان و پهن برگانانواع ساختمان 

سیمان، سنگ، آجر، مواد (هاي صندلی (لوله، قوطی، ورق...)، انواع مواد و مصالح انواع فلزات براي ساخت پایه -ها
 مرکب و ...)

 مهارت:
(نراد، نوئل، کاج) در تلفیق با –هاي پهن برگ (راش، بلوط، افرا، توسکا، گردو، ممرز...) و سوزنی برگانواع چوب 

بکارگیري مواد کمکی مناسب براي استفاده در فضاي باز  –و مواد مرکب) دیگر مواد و مصالح (سیمان، سنگ، آجر
 آالت و پیچ و مهره)(رنگ، چسب، بتونه، یراق

کـاري و آمـاده سـازي     ماشین -3
 قطعات صندلی چوبی پارك

 : دانش
ابزارهاي دستی برقی(رنده،  -(متر، کولیس، گونیا)گیري وسایل اندازه -ابزارهاي دستی(اره، مته، رنده، مغار و...)

 )آالت (اره نواري، رنده، گندگی، اره قطع کن (اره کشویی و پاندولیماشین –دریل، اره چکشی، فرزدستی، سمباده)
 فرز، کام کن و ...

 : مهارت
 -آالتیابی ابزار و ماشین عیب -آالت الزم براي ساخت صندلی پارکیاستفاده و بکارگیري وسایل و ابزارها و ماشین

توانایی در تشخیص کار صحیح  -آالتسرویس ماشین -ماشین آالت دستی و تعویض تیغه هايتیز کردن ابزار
 آالتماشین 

ساخت اتصاالت چوبی صندلی چوبی  -4
 پارك

  دانش:

 انواع اتصاالت در ساخت صندلی
 مهارت: 

 پاركهاي  ساخت تمام اتصاالت مورد نیاز در ساخت صندلی
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ــاژ  -5 مونتــــ
صندلی جوبی 

 پارك

هاي تلفیق چوب با دیگر مواد و روش–ساخت قطعات صندلی پارکی، انواع اتصاالت مورد استفاده در ساخت صندلی  روشدانش: 
ساخت قطعات صندلی (پایه، پشتی، کفی) براساس نقشه و با توجه به روش  -(فلزات، سیمان، سنگ، آجر و مواد کمپوزیت) حمصال

 استاندارد و ارگونومی 

هاي مختلف صندلی(پایه، کفی و پشتی) براساس نقشه مربوطه و با توجه به استانداردهاي موجود و مالحظات ساخت قسمتمهارت: 
 هاي مختلف صندلی پارکیمونتاژ قطعات و بخش علم ارگونومی ،

6-  

 

 

 ایمنی
استفاده از جیگ و فیکسچرهاي  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

تهویه مناسب محل با استفاده از مکنده  -هاي آتش نشانی نصب کپسول -آالت صنایع چوبتخصصی در کار با ماشین
 ثابت و سیار هاي

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي هواي کارگاه توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی 
 کد و سطح مورد نیازکار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  

تجهیزات، اسناد، ابزار، 
 مواد مصرفی و منابع

آالت کارگاهی(اره نواري، اره گرد، دستگاه فرز، ماشین -ابزارهاي دستی و دستی برقی(اره، رنده، مته، دریل شارژي)
چوب (سوزنی برگان و پهن برگان) تخته -گذاري گیري و اندازه کشی وسایل اندازهوسایل نقشه –دستگاه کام کن و ...) 

 آالت)باده، یراقنمواد کمکی(چسب، رنگ، بتونه، س –چندالیی واتر پروف (ضدآب) 

 هندسه -ریاضیات -نقشه کشی مقدماتی دانش پایه
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 صنایع چوب حرفه 343601930804 کد حرفه
سطح 

 صالحیت
 

 استاندارد عملکرد کار:
تجهیزات مورد نیاز و مطابق با استاندارد با استفاده از ابزار و 

 بسازد.پارکی  لوازم بازي چوبی ملی
 تولید مبلمان چوبی شهري وظیفه 08 کد وظیفه

 مهارت سطح شایستگی کار: لوازم بازي چوبی در پارك هاساخت  کار 0805 کد کار

 
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

بررسی و تجزیـه و تحلیـل    -1
 م بــازي چــوبیوازلــنقشــه 

 پارك

 دانش:
هاي ترسیم سه نما، روش ترسیم  روش -انواع وسایل نقشه کشی و نرم افزار هاي نقشه کشی با کامپیوتر و کاربرد آنها 

 -نحوه ترسیم پرسپکتیو(ایزومتریک، دیمتریک ، کاوالیروکابینت) -نقشه هاي انفجاري -ترسیمات هندسی
 استانداردهاي مربوط به ساخت اسباب بازي کودکان با معیارهاي ارگونومیکی

  مهارت: 
حوه نترسیم پالن و  -و نرم افزارهاي کامپیوتري  با دستچوبی در پارك هاي ترسیم پرسپکتیو وسایل و اسباب بازي 

پیاده کردن معیارهاي ارگونومیکی در نقشه ها و  -ترسیم نقشه هاي انفجاري -بازي کودکان زمینچیدمان وسایل در 
 رعایت استانداردهاي مربوطه

مواد اولیه  انتخاب مواد اولیه -2
 پارك م بازي چوبیوازل

 دانش:
در پارك و آشنایی با خواص فیزیکی و چوبهاي سوزنی برگ و پهن برگ مناسب براي ساخت لوازم بازي انواع  

فلز، پالستیک، سنگ،  (مواد و مصالح مورد استفاده در ساخت لوازم بازي چوبی در پارك انواع  -آنها یمکانیک
 و  . . .) بادهنالت، بتونه، سرنگ، چسب، یراق آ ( مواد کمکی مورد استفاده -)موادمرکب، سیمان، بتن، فوم

 مهارت:
انتخاب چوبهاي مناسب و مقاوم که فاقد تخریب بیولوژیکی و مکانیکی مانند پوسیدگی، باختگی، قارچ زدگی ترك  

تلفیق  -توانایی در انتخاب چوبهایی که داراي خاصیت انعطاف پذیري باالیی نیستند -کج تار و دیگر معایب باشند
چسب، بتونه، یراق  ،فضاي باز (رنگ در انتخاب مواد کمکی مناسب براي سازه هاي چوبی -و مصالح چوب با دیگر مواد

 .) . .و  آالت

کاري و آماده سـازي   ماشین -3
ـ قطعات   م بـازي چـوبی  وازل

 پارك

 : دانش
مرکب،  يگونیاگیري (متر، لوازم اندازه -ابزارهاي دستی (اره، رنده، مغار، چکش، پیچ دستی، تنگ، دریل شتر گلو...) 

ماشین آالت (اره –ابزارهاي دستی برقی(اره چکشی، دریل، پیچ بند، رنده، فارسی بر، اره گرد دستی...)  -کولیس)
 گندگی، فرز، کام کن، قطع کن، سمباده  و ...) ،نواري، اره گرد، رنده

 :مهارت
گذاري به منظور فرم دهی و پرداخت قطعات  اندازهاستفاده از تمامی ابزارها و ماشین آالتالزم و لوازم اندازه گیري و  

 مربوط به لوازم بازي چوبی

م بـازي  وازلساخت اتصاالت  -4
 پارك چوبی

 دانش: 
 ها انواع اتصال و اتصال دهنده -روش ساخت اتصاالت قطعات

 مهارت: 
 ساخت اتصال قطعات
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 ایمنی
استفاده از جیگ و  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

تهویه مناسب محل  -هاي آتش نشانی نصب کپسول -آالت صنایع چوبفیکسچرهاي تخصصی در کار با ماشین
 با استفاده از مکنده هاي ثابت و سیار

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي هواي کارگاه توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و سطح 
 مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

هاي تهویه هوا، خنک برقراري سیستم -لوازم مکنده -آالت صنایع چوبماشین  -ابزارهاي دستی برقی -ابزارهاي دستی
هاي تیمار شده مورد مصرف در فضاي باز و مواد کمکی (رنگ چسب، یراق آالت، پیچ و مهر انواع چوب -کننده، گرمابخش

 وسایل اندازه گیري -لوازم نقشه کشی -و غیره)

 هندسه -ریاضیات -نقشه کشی مقدماتی دانش پایه

 پارك م بازي چوبیوازل مونتاژ -5

هاي استفاده از چوب با روش -ساخت لوازم بازي هايروش -روش ساخت اتصاالت قطعات -روش برش قطعات دانش:
 چیدمان قطعات و لوازمروش هایدیگر مواد و مصالح و تلفیق و هماهنگی آن ها، 

ساخت لوازم پارکی براساس نقشه موجود و با توجه  –ساخت اتصال بین قطعات  -برش چوب به قطعات مورد نیازمهارت: 
پرداخت و رنگ آمیزي قطعات با توجه به ویژگی  -مونتاژ قطعات -ول ارگونومیکیبه استانداردهاي مربوطه و با رعایت اص

 هاي هواي آزاد

6-  

 دانش: 

 مهارت: 
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 صنایع چوب حرفه 343601930805 کد حرفه
سطح 

 صالحیت
L3 

 استاندارد عملکرد کار:
تجهیزات مورد نیاز و مطابق با با استفاده از ابزار و 

شهري بسازد و ساخت آالچیق چوبی  استاندارد ملی 
 تولید مبلمان چوبی شهري وظیفه 08 کد وظیفه درمحل نصب کند.

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت آالچیق هاي چوبی کار 0806 کد کار

 

 مراحل کار
 شایستگیجزء 

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

ــه و   -1 ــی و تجزی بررس
 نقشه  تحلیل

 دانش: 
کشی معماري هاي نقشهدرك عالیم و نشانه -ابعاد استاندارد با توجه به فاکتورهاي انسانی -کشیمبانی و اصول طراحی و نقشه

وسایل   -ترسیم پرسپکتیوروش  -ترسیم سه نماروش  -مانند پالن، نما، مقطع و جزئیات مربوط به آشنایی با ترسیمات فنی
 افزارهاي مناسب در این زمینه نقشه کشی و نرم

 مهارت: 
 هنیاز در فاکتورهاي انسانی بهاي مختلف آالچیق با توجه به استانداردها و فضاهاي مطرح و مورد طراحی و ترسیم نقشه 

هاي مختلف، ترسیمات سه نما و ترسیم پالن، نما، مقطع، برش-وسیله ابزار و وسایل دستی و نرم افزارهاي کامپیوتري
 کشینقشه خوانی با توجه به عالیم مطرح در نقشه -پرسپکتیو

 مواد اولیه  انتخاب -2

  دانش:
(تخته خرده چوب، تخته چندال،  تخته چوبی هاي  فراورده -ساخت آالچیقبراي هاي سوزنی برگ و پهن برگ انواع چوب

آالت، بتونه، مواد مواد جانبی و کمکی (چسب، رنگ، یراقانواع –اي) تخته سیمان، مواد مرکب و تیرهاي الیه،  MDFفیبر،
 درزبندي و ایزوالسیون، پیچ و مهره و غیره)

 مهارت: 
انتخاب و  -هاي مختلف آالچیق (سقف، کف، ستون، شبکه، تیرك، و غیره)براي قسمتهاي مناسب انتخاب و بکارگیري چوب

مقابله با  به منظورهایحاوي مواد نانوذرات بکارگیري مواد کمکی مناسب براي پایداري بیشتر آالچیق خصوصاً استفاده از رنگ
 )UVرنگ بري نور خورسید (

کاري و آماده سازي  ماشین -3
 قطعات 

 دانش:
گیري و اندازه گذاري لوازم اندازه -ابزارهاي دستی درودگري (اره، رنده، مغار، دریل شتر گلو، تنگ، پیچ دستی، اره کمانی و...)

ابزار دستی برقی (دریل، پیچ بند، اره چکشی، اره گرددستی، اور فرز دستی، منگنه  -(متر، گونیاي ساده، مرکب، تراز و ...) 
هاي پرداخت ماشین -هاي قطع کن (کشویی، پاندولی، پایی)ماشین -تبدیل چوب (اره نواري، اره گرد)آالت ماشین-بادي و...) 

 کن، خراطی)دهی (رنده، گندگی، سمباده، اور فرز، کامو فرم
 مهارت: 

 آالتتشخیص عملکرد صحیح ابزار و ماشین  -آالت الزم به منظور ساخت آالچیق هاي مختلفکار با تمامی ابزارها و ماشین
 سرویس و نگهداري ماشین هاي کارگاهی –تعویض تیغه ماشین آالت  –تیز کردن ابزارهاي دستی 

 ساخت اتصاالت  -4

 : دانش
 هاي فلزي انواع اتصاالت چوبی و اتصال دهنده

 : مهارت
 میز و نیمکت) –نرده  -ستون -ساخت اتصاالت مربوط به آالچیق( کف
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 مونتاژ  -5

 ساخت آالچیقمواد مختلف در  -هاي ساخت آالچیقروش –هاي فلزي انواع اتصاالت چوبی و اتصال دهندهدانش: 

مونتاژ قطعات ساخته  -ساخت اجزاي مختلف آالچیق (کف، ستون، شبکه، سقف، در، پنجره، پله، نرده، میز، نیمکت)مهارت: 
نصب اجزاي مختلف آالچیق با استانداردهاي مربوطه و با توجه به فضاي ارگونومیکی براساس نقشه و  -شده مطابق نقشه کار

 محاسبات فنی صورت گرفته

6- 

 دانش:

 مهارت:

 ایمنی
استفاده از جیگ و فیکسچرهاي  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

تهویه مناسب محل با استفاده از مکنده  -هاي آتش نشانی نصب کپسول -آالت صنایع چوبتخصصی در کار با ماشین
 هاي ثابت و سیار

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي هواي کارگاه توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 منابعمصرفی و 

تجهیزات فردي  -گذاريگیري و اندازهآالت مورد استفاده براي ساخت آالچیق، وسایل اندازهابزارهاي دستی، برقی، ماشین
آالت ، پیچ و مهره، هاي چوبی، مواد کمکی (رنگ، چسب، بتونه، یراق چوب و فراورده -(لباس، عینک، کفش ، کاله کار و ...)

 غیره)میخ، اتصال دهنده هاي فلزي و 

 هندسه -ریاضیات -نقشه کشی مقدماتی دانش پایه
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 کد حرفه
 

 حرفه
صنایع 
 چوب

سطح 
 صالحیت

L3 
 استاندارد عملکرد کار:

با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق با استاندارد ملی خانه هاي  
 تولید مبلمان چوبی شهري وظیفه 08 کد وظیفه ماي آنها را بسازدنچوبی و 

 مهارت سطح شایستگی کار: ساخت خانه هاي چوبی و نماي آن کار 0807 کد کار

 
 
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 ایمنی و توجهات زیست محیطی)(دانش، مهارت، نگرش، 

بررسی و تجزیـه و   -1
 خانهنقشه نماي  تحلیل
 چوبی

جزئیات  برش -هاي معماري مانند پالنکشی و نقشهعالیم نقشه -ابعاد استاندارد در معماري -کشی معمارينقشه اصولدانش: 
کشی و نرم ابزار و وسایل نقشه -پرسپکتیو وسه نماروش ترسیم -هاي مختلفبرش -ترسیمات هندسیانواع  -مربوط به ساختمان

 مناسبافزارهاي 

ترسیم پالن، نما،  -کشیهاي معماري ساختمان براساس ابعاد استانداردهاي مربوطه و با توجه به عالیم نقشهترسیم نقشهمهارت: 
انی ساختمان براساس عالیم در نقشه خو -نرم افزارهاي کامپیوتريبا  مقطع و جزئیات مربوط به ساختمان به صورت دستی و

 هاي مختلفرسم سه نما و برش  -کشی نقشه

 مواد اولیه  انتخاب -2

 ,فشرده (تخته خرده چوب چوبیهاي  فراورده انواع -هاي چوبیمطرح در ساخت خانه برگ هاي سوزنی برگ و پهن انواع چوب دانش:
مواد کمکی مانند  -اي)پالستیک چوب سیمان، تیرهاي الیهچوب ()، مواد مرکب چوبی MDF ،LDF ،HDFتخته چندال، تخته فیبر،

 آالت، بتونه ، سمباده، مواد درزبندي، مواد عایق کننده، پیچ و مهره و میخ هاها، یراقرنگ
–هاي مناسب براي قسمت هاي مختلف ساختمان (روکار، توکار، کفپوش، سقف، ستون، درو پنجر و غیره) بکارگیري چوبمهارت: 

 آالت، مواد ایزوالسیون و درزبندي و غیره)ها مختلف ساختمان (چسب، رنگ، یراقمواد کمکی متناسب و بجا براي قسمتانتخاب 

کاري و آماده  ماشین -3
 سازي قطعات نماي خانه

 چوبی

متر، گونیا، گونیامرکب،  (لوازم اندازه گیري و اندازه گذاري  -)ار، تنگ، مته و ...غاره ، رنده، م (: ابزارهاي دستی درودگري دانش
، بشقابیباده نباده لرزان، دستگاه سنهاي پنوماتیک ، س ل، پیچ بند، رنده، فرزدستی، منگنهیدر(ماشین هاي برقی دستی -)رازتشاقول 

ماشین هاي -)اره کشویی، پاندولی، پایی (هاي قطع کن اره نواري، اره گرد)، ماشین (هاي تبدیل چوب  ماشین – )اره چکشی 
و آماده سازي ابزارها و هاي مکانیکی الکتریکی  سیستم انواع )کن، خراطی، اورفرز باده، فرز، کامنرنده، کندگی، س(دهی  داخت و فرمپر

 ماشین ابزارهاي یاد شده

ها  نواقص آنو رفع به موقع آالتآالت الزم براي فرم دهی چوب تشخیص عملکرد صحیح ابزار و ماشین : کار با وسایل و ماشینمهارت
 ساخت و ساز قطعات چوبی ساختمان بهمربوط  آالتدستی و ماشین  هايسرویس و نگهداري ابزار –

ــاالت   -4 ــاخت اتص س
  چوبی خانهنماي 

 دانش: 
 اجزاي نماي خانه هاي چوبی ساختمان تاتصاالانواع  چوبی و نماي خانه هاي انواع اتصاالت 

 مهارت: 
 هاي چوبی ساخت اتصاالت اجزاي خانه -ساخت اتصاالت نماي خانه چوبی
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 ایمنی
استفاده از جیگ و  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

تهویه مناسب محل  -هاي آتش نشانی نصب کپسول -آالت صنایع چوبفیکسچرهاي تخصصی در کار با ماشین
 با استفاده از مکنده هاي ثابت و سیار

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 استفاده از سیستم مکنده خاك اره و ضایعات براي پاك سازي هواي کارگاه توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و سطح 
 مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  

مواد ابزار، تجهیزات، اسناد، 
 مصرفی و منابع

انواع پیچ و  -گذاريگیري و اندازهوسایل اندازه–صنایع چوب  آالتماشین  -ابزارهاي دستی برقی -دستی هايانواع ابزار
 هاي آنانواع چوب و فرآورده -آالتانواع مواد کمکی مانند چسب ، رنگ، بتونه، سمباده، یراق –هاي فلزي مهره و بست

 هندسه -ریاضیات -مقدماتینقشه کشی  دانش پایه

بسته بندي قطعات نماي خانه  -5
  چوبی

 دانش:

 مواد بسته بندي -انواع روشهاي بسته بندي 

 چوبیتسمه کشی قطعات نماي خانه  -کارتن بندي -لفاف پیچیمهارت: 

6-  

 دانش: 

 مهارت: 
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 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 3436019309 کد حرفه
با استفاده از ابزار و  استاندارد عملکرد کار:

تجهیزات الزم و مطابق با استاندارد ملی 
زیرسازي  و ماستیک کاري محصوالت چوبی را 

 رنگ کاري مبلمان چوبی  وظیفه 09 کد وظیفه انجام دهد.

 مهارت سطح شایستگی کار: زیرسازي کار و ماستیک کاري  کار 0901 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

و آالت و قفـل   باز کردن یراق -1
 ها بست

 ها زیرسريآالت، قفل، لوال، دستگیره،  ریل و انواع یراقدانش: 

 از کار . . .ها و  آالت شامل قفل، لوال، دستگیره،  ریل، زیرسري باز کردن یراق مهارت: 

ها و خزینـه   سنبه کردن میخ -2
 ها کردن پیچ

 ها ها و کاربرد آنها ،پیچ انواع میخ دانش:

 ها و خزینه کردن پیچ ها در سطح کار سنبه کردن میخمهارت: 

 تعمیر کردن قطعات معیوب -3
 : انواع مواد اولیه شامل چوب، روکش، زهوار، لبه چسبان، صفحات پرورده چوبیدانش

 هاي معیوب: تعمیرکردن قطعات شکسته، تعویض قطعات معیوب کار، ترمیم کردن سطوح روکشمهارت

سنباده کردن سطح کـار بـا    -4
 ماشین سنباده

 انواع ماشین پوست، سنباده لرزان، سنباده نواري  -انواع سنبادهدانش: 

 سنباده کردن سطح کار با ماشین هاي سنباده -نصب کردن سنباده روي دستگاهمهارت: 
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 لیسه کردن سطح کار -5
 روش تیز کردن لیسه -مصقل ولیسه انواع  دانش:

 کردن لیسه تیز -لیسه کردن سطح کار -تمیز کردن لیسهمهارت: 

 بتونه کردن سطح کار -6
 هاي سنباده زنی روش -هاي بتونه کردن سطح کار روش -و تخته سنباده انواع بتونهدانش: 

سنباده کردن سطح کار با سنباده  -سنباده کردن سطح کار با تخته پوست -بتونه کردن سطح کارمهارت: 
 دست

 ایمنی
استفاده از آبشار جذب مازاد  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 از مکنده هاي ثابت و سیارتهویه مناسب محل با استفاده  -هاي آتش نشانی نصب کپسول -رنگ

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 براي پاك سازي هواي کارگاه گردو غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

  N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 -تخته پوست -سنباده نواري -سنباده لرزان -ماشین پوست –خشک کننده  -روان کننده ها -پودرهاي بتونه
 سمبه نشان -انواع پیچ گوشتی و آچار -یراق آالت -مصقل -لیسه -کمپرسور -هواکش

 شیمی دانش پایه
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با استفاده از ابزار و  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930906 کد حرفه
 ملیاستاندارد و مطابق با مورد نیاز تجهیزات 

چوب  را روي(فوري)یعملیات رنگ کاري پوشش
 انجام دهدرا 

 رنگ کاري مبلمان چوبی  وظیفه 09 کد وظیفه

 مهارت سطح شایستگی کار: کاري پوشش چوب (فوري)  رنگ کار 0902 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

ساختن بتونه آبی و بکاربردن  -1

 بتونه فوري

 انواع – روش ساخت بتونه آبی -انواع بتونه آبی -روش ساخت بتونه فوري -انواع بتونه فوريدانش: 

 هوا پیستوله، کمپرسور

 پاشیدن بتونه فوري -بتونه کشیدن به سطح کار -ساختن بتونه آبی مهارت: 

سنباده کردن سـطح بتونـه    -2

 خورده کار

 سنبادهتخته انواع  -انواع ماشین سنباده لرزان دانش:

 سنباده کردن سطح کار با سنباده لرزان -سنباده کردن سطح کار با تخته پوستمهارت: 

گیري کردن سطح کار بـا   لکه -3

 بتونه

 انواع وسایل مورد نیاز براي بتونه کاري -بتونه فوريانواع : دانش

 گیري کردن  خلل و فرج سطح کار با لیسه و کاردك و بتونه فوري : لکهمهارت

ــتري زدن  -4 ــار  آس ــطح ک س

 (آستري اول)

 کمپرسور هوا -پیستوله –حالل(تینر فوري)  -رنگ فوريدانش: 

 رنگ کردن سطح کار به عنوان آستري اولمهارت: 
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 گیري با بتونه همرنگی  لکه -5
 همرنگی)(بتونه فوري انواع  دانش:

 ته پوست زدن -بتونه کردن خلل و فرج سطح کار با بتونه همرنگیمهارت: 

 رنگ نهایی پاشیدن -6
 ( تینر فوري)حالل -رنگ فوريدانش: 

 پاشیدن رنگ نهاییمهارت: 

 ایمنی
استفاده از آبشار جذب مازاد  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 سیارتهویه مناسب محل با استفاده از مکنده هاي ثابت و  -هاي آتش نشانی نصب کپسول -رنگ

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 براي پاك سازي هواي کارگاه گردو غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

  N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري

تجهیزات، اسناد، مواد ابزار، 
 مصرفی و منابع

 -کمپرسور -پیستوله -انواع حالل -مواد تشکیل دهنده بتونه -سنباده لرزان -تخته پوست -لیسه کاردك -بتونه
 انواع رنگ

 شیمی دانش پایه
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 حرفه 343601930907 کد حرفه
صنایع 
 چوب

 L3 سطح صالحیت
با استفاده از ابزار و  استاندارد عملکرد کار:

عملیات رنگ کاري تجهیزات مورد نیاز، 
ملی استاندارد  طبق چوب را  (روغنی) پوششی

 رنگ کاري مبلمان چوبی  وظیفه 09 کد وظیفه انجام دهد

 مهارت سطح شایستگی کار: چوب (روغنی) رنگ کاري پوششی کار 0903 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

کردن سطح کار بـا  ماستیک  -1

 بتونه روغنی

 انواع وسایل مناسب براي ماستیک کاري–بتونه روغنی روش ساخت  -ماستیک کردن روشدانش: 

 ماستیک کردن سطح کار با بتونه روغنی مهارت: 

 سنباده کردن سطح کار -2
 روش سنباده زنی با سنباده لرزان -روش سنباده کاري با تخته سنباده دانش:

 سنباده کردن سطح کار با ماشین سنباده لرزان و تخته پوستمهارت: 

بـا   چـوب آستري زدن سطح  -3

 رنگ روغنی

 و رنگ روغنی انواع -انواع پیستوله و قلم مو –روش آستري زدن سطح چوب با رنگ روغنی : دانش

 (تینر روغنی)حالل

 : زدن رنگ روغنی روي سطح کار به عنوان آستريمهارت

کار بـا   گیري کردن سطح لکه -4

 بتونه

 انواع وسایل مورد نیاز براي بتونه کاري –بتونه روغنی  انواعدانش: 

 گیري کردن سطح کار با بتونه لکهمهارت: 
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 رنگ زدن دست اول -5
 ها انواع حالل -قلم مو و پیستولهروش رنگ زدن با  دانش:

 رنگ زدن سطح کار به عنوان دست اول با قلم مو یا پیستولهمهارت: 

 رنگ زدن نهایی -6

 روش رنگ زدن نهایی دانش: 

 رنگ زدن سطح کار به عنوان رنگ نهاییمهارت: 

 ایمنی
استفاده از آبشار جذب مازاد  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب محل با استفاده از مکنده هاي ثابت و سیار -هاي آتش نشانی نصب کپسول -رنگ

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 براي پاك سازي هواي کارگاه گردو غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

  N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 -حالل –رنگ روغنی  -قلم مو -کمپرسور -پیستوله -کاردك –لیسه  -بتونه روغنی -تخته پوست –سنباده 
 ماشین سنباده لرزان

 شیمی دانش پایه
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با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930902 کد حرفه
عملیات بی رنگ  نیاز، و تجهیزات مورد

انجام  ملیاستاندارد  مطابقکردن چوب را 
 دهد 

 رنگ کاري مبلمان چوبی  وظیفه 09 کد وظیفه

 3مهارت  سطح شایستگی کار: رنگ کردن چوب   بی کار 0904 کد کار
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

آماده کردن مواد احیاء کننده  -1

 رنگ چوب

 آمونیاك) -احیاء کننده (آب اکسیژنهمواد  انواعدانش: 

 آماده کردن مواد احیاء کننده رنگ چوب متناسب با درصد ترکیبات مهارت: 

کشیدن مواد احیـاء کننـده    -2

 چوبروي سطح 

 ، روش کشیدن آمونیاك روي سطح کارب اکسیژنه روي سطح کارآهاي کشیدن  روش دانش:

 ، کشیدن آمونیاك روي سطح کارسطح کار % با قلم مو روي30کشیدن آب اکسیژنه مهارت: 

رنـگ   آماده کردن مـواد بـی   -3

 کننده رنگ پوششی

 )سدیم لوریل اتر سولفات -حالل متیلن کلراید(روش رنگ زدایی با مواد مخصوص: دانش

جمع کردن رنگ سطح ورآمده با کاردك یا  -کار زدن مواد رنگ زدا یا بی رنگ کننده روي سطح: مهارت

 لیسه از سطح کار

زدایــی بـا اســتفاده از   رنـگ  -4

 سشوار حرارتی

 سشوار حرارتیروش رنگ زدایی با دانش: 

 داغ کردن سطح رنگ روي کار و جمع کردن رنگ با کاردكمهارت: 
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 سنباده کردن سطح کار -5
 سنبادهتخته  کردن سطح کار با سنباده و سنباده روش  دانش:

 سنباده کردن سطح کار پس از پایان رنگ بري و بی رنگ کردن سطح کار مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
استفاده از آبشار جذب مازاد  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب محل با استفاده از مکنده هاي ثابت و سیار -هاي آتش نشانی نصب کپسول -رنگ

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 براي پاك سازي هواي کارگاه گردو غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

  N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 -حالل رنگ (متیلن کلراید -تخته پوست -سنباده –سشوار صنعتی  -قلم مو -آب -آمونیاك -آب اکسیژنه
 سدیم لوریل اتر سولفات)

 شیمی دانش پایه
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با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930904 کد حرفه
سیلر و کیلر و تجهیزات مورد نیاز، عملیات 

مطابق استاندارد ملی بر روي کاري را 
 مبلمان چوبی انجام دهد.

 رنگ کاري مبلمان چوبی  وظیفه 09 کد وظیفه

 3مهارت  سطح شایستگی کار: کاري (سیلر و کیلرکاري)  رنگ کار 0905 کد کار
 

 
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 آستري زدن -1

 )آستري دود دادنی و همرنگی(آستري  آستري نفوذي انواعدانش: 

 آستري زدن سطح کار مهارت: 

 سیلر زدن -2
 روش سیلر زدن -پیستولهو  کمپرسور انواع - و حالل مناسب آن سیلرانواع  دانش:

 سیلر زدن سطح کار-کار کردن با پیستوله مهارت: 

ــاختن -3 ــی س ــه همرنگ و  بتون
 بتونه کاري سطح کار

 لیسه و کاردكانواع  –روش هاي ساخت بتونه همرنگی-پودرهاي بتونهانواع : دانش

 روي سطح کارکشیدن بتونه همرنگی –: ساختن بتونه همرنگی مهارت

 دومسیلر زنی دست  -4
 روش سیلر زدندانش: 

 سطح کارروي سیلر زدن دست دوم مهارت: 
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 همرنگی زدن -5

انواع  – . . . گل ماشی و ،راییبام ،رنگ هاي اخرایی انواع -هاي فوري رنگروش همرنگی زدن با کیلر و  دانش:
 حالل

 پاشیدن کیلر روي سطح کار  -ساختن همرنگی متناسب با سطح کارمهارت: 

کیلر و نیم پلی استر و پلـی   -6
 استر زدن 

 و پیستولهروش استفاده از  -حاللانواع  –پلی استر ایستاده  ونیم پلی استر  ،کیلرهاي استفاده از روشدانش: 
 کمپرسور

 پلی استر زدن -کار کردن با پیستوله –نیم پلی استر زدن سطح کار  –کیلر زدن سطح کار مهارت: 

 ایمنی
استفاده از آبشار جذب مازاد  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 از مکنده هاي ثابت و سیارتهویه مناسب محل با استفاده  -هاي آتش نشانی نصب کپسول -رنگ

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 براي پاك سازي هواي کارگاه گردو غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

  N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

کاردك  -لیسه -آبشار رنگ –پمپ باد  -پیستوله -استر ایستادهپلی -استرنیم پلی –بتونه همرنگی  -کیلر -سیلر
 ها انواع حالل -هواکش –ماسک تنفسی  –

 شیمی دانش پایه
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با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930905 کد حرفه
و تجهیزات مورد نیا سطح چوب را مطابق 

 رنگ کاري مبلمان چوبی  وظیفه 09 کد وظیفه کند.الك و الکل کاري استاندارد ملی 

 3مهارت سطح شایستگی کار: الك و الکل کاري   کار 0906 کد کار
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 ساختن الك و الکل -1
 الکل و روش تهیه الكدانش: 

 صاف کردن الك و الکل -ساختن الك و الکل مهارت: 

 بوم کردن سطح کار -2

 پودر پنز یا خاك آجر  ،روغن هاي گیاهی مناسب (بزرك)روش استفاده از –بوم کردن روش  دانش:

پاشیدن پودر پنز یا خاك  -کشیدن قشر نازك الك و الکل -بوم کردن سطح کار با روغن بزركمهارت: 

 ساییدن سطح با پارچه نرم یا کهنه پشم –آجر 

 کار سنباده کردن سطح -3
 روش سنباده کردن سطح -ايتخته پوست نمدي یا چوب پنبهروش استفاده از  –سنباده انواع : دانش

 اي با تخته پوست نمدي یا چوب پنبه کار  : سنباده کردن سطحمهارت

پاشیدن رنـگ الك و الکـل    -4

 روي سطح کار

 رو ش بوم کردن سطح کار با پودر پنز–الك و الکل  زدنروش دانش: 

 بوم کردن مجدد سطح کار با پودر پنز -پاشیدن الك و الکل روي سطحمهارت: 
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الك و الکل زدن بـا کهنـه    -5
 پشم

 روش زدن الك و الکل با کهنه پشمدانش:

 با کهنه پشم  چوبسطح   کاري الك و الکلمهارت: 

 پولیش کردن کار   -6
 جوهر گوگردروش استفاده از -کاري زبر و نرم پولیش انواعدانش: 

 گرفتن روغن اضافی سطح با جوهر گوگرد –پولیش کردن نرم  -پولیش کردن زبرمهارت: 

 ایمنی
استفاده از آبشار جذب مازاد  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب محل با استفاده از مکنده هاي ثابت و سیار -هاي آتش نشانی کپسولنصب  -رنگ

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 براي پاك سازي هواي کارگاه گردو غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

  N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  - N42هاي مناسب) فناوري(به کارگیري 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 -روغن بزرك -جوهر گوگرد –پولیش زبر و نرم –کمپرسور باد  -پیستوله -پودر پنز یا خاك آجر -الکل –الك 
 ايتخته پوست نمدي یا چوب پنبه

 شیمی دانش پایه
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بااستفاده از ابزار و  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930903 کد حرفه
سندپالست تجهیزات مورد نیاز عملیات 

انجام  ملیاستاندارد  مطابقکردن چوب را 
 دهد 

 رنگ کاري مبلمان چوبی  وظیفه 09 کد وظیفه

 3مهارت  سطح شایستگی کار: الست کردن چوب بسند کار 0907 کد کار
 

 کارمراحل 
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

پرکردنمخزن دستگاه سـند    -1

 (شارژ کردن)بالست 

روش شارژ کردن مخزن دستگاه  -کمپرسورانواع  –دستگاه سندبالست انواع  -ماسه سیلیس انواعدانش: 

 سندبالست از ماسه

 ماسه سیلیس از پرکردن مخزن دستگاه سند بالست مهارت: 

تنظــیم کــردن دســتگاه    -2

 سندپالست

 روش تنظیم کردن دستگاه سند بالستدانش:

 تنظیم کردن شیرهاي کنترل دستگاهمهارت: 

 سندبالست کردن سطح کار -3
 : روش سند بالست کردندانش

 الست کردن سطح کار با رعایت اصول حفاظتی: سندبمهارت

پرداخت سـطح سندبالسـت    -4

 شده

 سند بالست شده روش پرداخت سطح -فرچه سیمی –برسدانش: 

 پرداخت کردن سطح سندبالست شده با فرچه سیمی مهارت: 
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 سوزاندن سطح چوب -5
 ، آستانه اشتعال و آتش گیري چوب، خواب الیاف چوبانواع مشعل گازي دانش:

 سوزاندن سطح چوب با مشعل، حرکت یکنواخت آتش در جهت الیاف چوبمهارت: 

 سطح چوب پرداخت -6
 انواع فرچه سیمی، شناخت جهت الیاف چوبدانش: 

 پرداخت سطح با فرچه سیمی در جهت الیاف چوبمهارت: 

 ایمنی
استفاده از آبشار جذب مازاد  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 با استفاده از مکنده هاي ثابت و سیارتهویه مناسب محل  -هاي آتش نشانی نصب کپسول -رنگ

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 براي پاك سازي هواي کارگاه گردو غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

  N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

کابین مخصوص  -ماسک فیلتردار -دستکش برزنتی -ماسه سیلیس –ست بالدستگاه سند – کمپرسور هوا 
 سندپالست

 شیمی دانش پایه
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با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930911 کد حرفه
ورق و تجهیزات مورد نیاز، عملیات 

کاري بر روي محصوالت لندنی و طالکاري 
 انجام دهد ملیاستاندارد مطابق  چوبی را 

 رنگ کاري مبلمان چوبی  وظیفه 09 کد وظیفه

 مهارت سطح شایستگی کار: L3ورق طالکاري و لندن کاري چوب   کار 0908 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 آماده کردن سطح کار -1

 ورق طال کاري آماده سازس سطح کار براي  روشدانش: 

 آغشته کردن سطح کار آماده شده به چسب مخصوص براي ورق طالکاري مهارت: 

چســباندن ورق طـــال روي   -2

 سطوح کار

 روش چسباندن ورق طال دانش:

 چسباندن ورق طال روي سطح کار و فشردن سطح با پنبهمهارت: 

هاي اضافی جداکردن قسمت -3

 ورق طال

 روش جدا کردن قسمت هاي اضافی ورق طال: دانش

 هاي اضافی ورق طال با پارچه آغشته به پولیشجداکردن قسمت: مهارت

پوشش نهایی کار با نیم پلـی   -4

 استر

 روش پاشیدن نیم پلی استر -روش کار با پیستولهدانش: 

 کارپاشیدن نیم پاي استر روي سطح مهارت: 
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5-  
 دانش:

 مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
استفاده از آبشار جذب مازاد  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب محل با استفاده از مکنده هاي ثابت و سیار -هاي آتش نشانی نصب کپسول -رنگ

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 براي پاك سازي هواي کارگاه گردو غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

  N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 منابع مصرفی و

 پولیش –پنبه  –چسب ورق طال  -ورق طال

 شیمی دانش پایه
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با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930909 حرفهکد 
پتینه کاري چوب را و تجهیزات مورد نیاز، 

 رنگ کاري مبلمان چوبی  وظیفه 09 کد وظیفه انجام دهد ملیاستاندارد  مطابق

 مهارت سطح شایستگی کار: L3پتینه کاري چوب   کار 0909 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 همرنگی زدن سطح کار -1

 روش همرنگی زدن -حالل وهمرنگی انواع دانش: 

 کارسطح پاشیدن همرنگی روي  مهارت: 

 گل شسته کردن -2

 روش گل شسته کردن -تنظیف -حالل دانش:

 حالل بر روي سطح منبت شده گل و بوتهکشیدن تنظیف آغشته به مهارت: 

 پاشیدن کیلر و نیم پلی استر -3
 ها انواع حالل -روش پاشیدن کیلر و نیم پلی استر -کمپرسور و پیستوله روش کار با : دانش

 : پاشیدن کیلر و نیم پلی استر روي کار مهارت

 ماستیک کاريو زیرسازي  -4

 دانش: 

 

 مهارت: 
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5-  
 دانش:

 مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
استفاده از آبشار جذب مازاد  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب محل با استفاده از مکنده هاي ثابت و سیار -هاي آتش نشانی نصب کپسول -رنگ

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 براي پاك سازي هواي کارگاه گردو غباراستفاده از سیستم مکنده  زیست محیطیتوجهات 

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

  N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 انواع ماشین سنباده  -تنظیف -نیم پلی استر -حالل -کیلر -هاي فوري رنگ

  دانش پایه
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با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930910 کد حرفه
رنگ کاري الوان و تجهیزات مورد نیاز، 

 ملیاستاندارد  مطابق(ترك و چروك) را 
 .انجام دهد

 رنگ کاري مبلمان چوبی  وظیفه 09 کد وظیفه

 3مهارت سطح شایستگی کار: رنگ کاري الوان (ترك و چروك) کار 0910 کد کار
 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 فوري   يآستري کار -1

 کمپرسور و  پیستولهروش کار با  -حالل -رنگ فوري انواعدانش: 

 پاشیدن آستري کار با رنگ فوري مهارت: 

 پاشیدن سینکا -2
 روش پاشیدن سینکا دانش:

 به وسیله پیستوله پاشیدن محلول سینکامهارت: 

 پاشیدن کیلر -3
 : روش پاشیدن کیلردانش

 : پاشیدن الیه نازکی از کیلر روي سطح ترك خوردهمهارت

روغنــی (رنــگ   يآســتر -4

 چروك)

 قلم موروش کار با  -حاللو رنگ روغنی انواع دانش: 

 آستري روي کارپاشیدن رنگ روغنی مهارت: 
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با رنـگ هـاي   کاري اسفنج  -5
 متفاوت

 روش اسفنج زدن روي سطح کار  -رنگ روغنی و  اسفنجروش استفاده از  دانش:

 اسفنج زدن سطح کار رنگ شده براي ایجاد نقش چروكمهارت: 

روي سطح کـار   قلم مو زدن -6
رنگ شـده بـا رنـگ هـاي     

 مختلف

 روش قلم مو زدن روي سطح کار -قلم موروش کار با  –حالل  ورنگ روغنی  انواعدانش: 

 قلم مو زدن روي سطح کار رنگ شده براي ایجاد نقش چرمینهمهارت: 

 ایمنی
استفاده از آبشار جذب مازاد  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 مناسب محل با استفاده از مکنده هاي ثابت و سیارتهویه  -هاي آتش نشانی نصب کپسول -رنگ

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 براي پاك سازي هواي کارگاه گردو غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

  N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

قلم  -حالل –رنگ روغنی  –اسفنج  –استر نیم پلی -کیلر –پمپ باد  -پیستوله -سینکا -حالل -هاي فوريرنگ
 مو

 شیمی دانش پایه
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با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601930908 کد حرفه
ملی استاندارد  مطابق وتجهیزات مورد نیاز

 رنگ کاري مبلمان چوبی  وظیفه 09 کد وظیفه رنگ کاري برجسته را انجام دهد.

 مهارت سطح شایستگی کار: رنگ کاري برجسته کار 0911 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

رنگ زدن سطح کار با رنـگ   -1

 روغنی

 کمپرسور -پیستوله -قلم مو –رنگ روغنی انواع دانش: 

 ( با استفاده از قلم مو، پیستوله یا کمپرسور)رنگ زدن سطح کار با رنگ روغنی مهارت: 

ــا  -2 ایجــاد نقــوش روي کــار ب

 استفاده از ابزارهاي مناسب  

شانه هاي طراحی یا بالشتک هاي نقوش  استفاده از –تنظیف (مشته)  و  حالل  ،رنگ فوريانواع  دانش:
 مماسی

کشیدن همرنگی روي کار با استفاده از مشته یا شانه هاي طراحی براي ایجاد نقوش شعاعی و مهارت: 
 بالشتک نقوش مماسی

 پاشیدن کیلر روي سطح کار -3
 : روش پاشیدن کیلر دانش

 : پاشیدن کیلر روي سطح کار به وسیله پیستولهمهارت

 روش پاشیدن نیم پلی استر دانش:  پاشیدن نیم پلی استر   -4

 کار به وسیله پیستوله سطح پاشیدن نیم پلی استر رويمهارت: 
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5-  
 دانش:

 مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
استفاده از آبشار جذب مازاد  –پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب محل با استفاده از مکنده هاي ثابت و سیار -هاي آتش نشانی نصب کپسول -رنگ

  کاردقت در  –مواد اولیه بهینه مصرف نگرش

 براي پاك سازي هواي کارگاه گردو غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

  N63) مدیریت کیفیت( -N64) زمان(مدیریت  - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

تنظیف  -اسفنج –هاي شعاعی شانه -بالشتک مماسی –پمپ باد  -پیستوله -قلم مو -رنگ فوري -رنگ روغنی
 حالل مناسب -(مشته )

 شیمی دانش پایه
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با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601931001 کد حرفه
مطابق استاندارد  مورد نیاز و و تجهیزات 

 رویه کوبی مبلمان چوبی   وظیفه 10 کد وظیفه مدل رویه کوبی را انتخاب کند ملی

 مهارت سطح شایستگی کار: انتخاب مدل رویه کوبی کار 1001 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 اي   مدل فرشتهانتخاب -1
 ابزار ومواد کمکی  روش �ار با–مشخصات مدل فرشته اي دانش: 

انتخاب  -اي با توجه به استاندارد مربوطهانتخاب طرح فرشته –اي کوبی فرشتهانتخاب مدل رویه مهارت: 
 اي  کوبی مدل فرشته ابزار و مواد کمکی رویه

 اي   انتخاب مدل گوشواره -2
 ابزار ومواد کمکی روش �ار با –اي  مشخصات مدل گوشواره دانش:

 -اي با توجه به استاندارد مربوطه انتخاب طرح گوشواره –اي کوبی گوشوارهانتخاب مدل رویهمهارت: 
 اي  کوبی مدل گوشواره انتخاب ابزار و مواد کمکی رویه

 انتخاب مدل مدالیوم -3
 ابزار ومواد کمکی روش �ار با –: مشخصات مدل مدالیوم دانش

انتخاب  -انتخاب طرح مدالیوم با توجه به استاندارد مربوطه –کوبی مدالیوم : انتخاب مدل رویهمهارت
 مدالیوم مدل کوبیابزار و مواد کمکی رویه

 انتخاب مدل چنگی -4

 ابزار ومواد کمکی روش �ار با –مشخصات مدل چنگی دانش: 

انتخاب ابزار و  -انتخاب طرح چنگی با توجه به استاندارد مربوطه –کوبی چنگی انتخاب مدل رویهمهارت: 
 چنگی  مدل کوبیمواد کمکی رویه
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 انتخاب مدل کاجی  -5

 ابزار ومواد کمکی روش �ار با  –مشخصات مدل کاجی  دانش:

انتخاب ابزار  -کوبی با توجه به استاندارد مربوطهانتخاب طرح کاجی رویه -کوبی کاجیانتخاب مدل رویهمهارت: 
 کاجی مدل کوبی و مواد کمکی رویه

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 تهویه مناسب  ایمنی

  دقت در انجام کار نگرش

 - توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  -N12)تصمیم گیري( 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 کولیس کاتالوگ -ذره بین –مواد کمکی  –انواع یراق –انواع پارچه

  دانش پایه
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 صنایع چوب حرفه 311901931002 کد حرفه
سطح 

 صالحیت
L3 :با استفاده از ابزار و تجهیزات  استاندارد عملکرد کار

پارچه و مواد کمکی رویه  ملیاستاندارد  باالزم و مطابق 
 رویه کوبی مبلمان چوبی   وظیفه 10 کد وظیفه کوبی را انتخاب کند.

 مهارت سطح شایستگی کار: د کمکی رویه کوبیاانتخاب پارچه و مو کار 1002 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 پارچه روي کارانتخاب  -1
 داري و حفاظت پارچهنگهاصول  –مشخصات پارچه طبق استاندارد  -انواع پارچه مبلیدانش: 

انتخاب رنگ و طرح پارچه مناسب با مدل  –انتخاب جنس پارچه مناسب با توجه به مدل مبلمان  مهارت: 
 انتخاب بافت پارچه مناسب با مدل مبلمان  –مبلمان 

 پارچه زیرکارانتخاب  -2
 نگهداري و حفاظت پارچهاصول  –مشخصات پارچه طبق استاندارد  –انواع پارچه زیرکار  دانش:

مناسب با مدل  زیرکار انتخات رنگ و طرح پارچه –مناسب با مدل مبلمان  زیرکار پارچهانتخاب جنس مهارت: 
 مناسب با مدل مبلمان  زیرکار انتخاب بافت پارچه –مبلمان 

 چرم و جیرانتخاب  -3

روش محاسبه مقدار مصرف چرم و جیر براي  -جیرانواع  –چرم مصنوعی انواع  –چرم طبیعی انواع : دانش
 چوبیساخت مبلمان 

 –انتخاب چرم مصنوعی متناسب با مدل مبلمان  –: انتخاب چرم طبیعی متناسب با مدل مبلمان مهارت
 انتخاب جیر متناسب با مدل مبلمان 

اسفنج، فـوم و  انتخاب  -4
 ویسکوز

روش محاسبه مقدار مصرف اسفنج، فوم و ویسکوز براي  -ویسکوز وفوم گرم  ، فوم سرد، اسفنج انواعدانش: 
 ساخت مبلمان چوبی

انتخاب فوم گرم  –انتخاب فوم سرد مناسب با مدل مبلمان  –انتخاب اسفنج مناسب با مدل مبلمان مهارت: 
 انتخاب ویسکوز مناسب با مدل مبلمان –مناسب با مدل مبلمان 
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انتخاب انواع فنر، تسـمه و   -5
 کمکی مواد

 مواد کمکی -تسمه وفنر  انواع دانش:

انتخاب مواد کمکی  -انتخاب تسمه مناسب رویه کوبی مبلمان –کوبی مبلمان انتخاب فنر مناسب رویهمهارت: 
 مناسب 

انتخــاب یــراق هــا و مــواد  -6
 تزئینی  

 انواع مواد تزیینی –ها انواع یراقدانش: 

 کوبی مبلمان انتخاب مواد تزیینی مناسب رویه –کوبی مبلمان هاي مناسب رویه انتخاب یراقمهارت: 

 ایمنی
 -صدا)ایمنی در مقابل عوامل نامساعد کارگاهی (گردوخاك، نور، گرما و سرما،  ایمنی فردي استفاده از وسایل

 تهویه مناسب  -نصب کپسول آتش نشانی

  دقت در انجام کار نگرش

 تهویه مناسباستفاده از سیستم  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی) -N12)تصمیم گیري( 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 گیري وسایل اندازه –وسایل فنرکشی  –وسایل دوخت  –فنر  –پارچه 

 هندسه دانش پایه
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با استفاده از ابزار  کار: استاندارد عملکرد L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 311901931003 کد حرفه
ملی و تجهیزات الزم و مطابق استاندارد 

 رویه کوبی مبلمان چوبی   وظیفه 010 کد وظیفه .کند.رویه کوبی مبلمان جوبی را 

 مهارت سطح شایستگی کار: هاي رویه کوبیکار با ابزارها و دستگاه کار 1003 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)(دانش، مهارت، 

   کار با کمپرسورهوا -1
 هاي پمپاستاندارد ابزارها و دستگاه – استفاده از کمپرسور هواروش دانش: 

کار با ابزار و وسایل کمکی  –کار با ابزار و وسایل مربوط به پمپ باد  –کار با دستگاه پمپ باد  مهارت: 
 پمپ باد 

 کار با چرخ خیاطی -2
 دوخت چرم و دوخت پارچهروش  –مکانیزم چرخ خیاطی  دانش:

دوختن  -دوختن پارچه مبلی با چرخ خیاطی -کار با دستگاه چرخ خیاطی -تنظیم چرخ خیاطیمهارت: 
 چرم مبلی با چرخ خیاطی

و  زن منگنه هاي تفنگکار با  -3
 کوبمیخ 

 (اسکا) کوبمنگنه زن و میخ  تفنگانواع  روش �ار با  –(اسکا)  کوبمنگنه زن و میخ  انواع تفنگ: دانش

 اي میخ زنی کار با دستگاه شانه –اي  کار با دستگاه منگنه زن شانه -: کار با انواع دستگاه منگنه زنمهارت

و  مکانیکیقیچی برش کار با  -4
 برقی

 مشخصات قیچی برقی–مشخصات قیچی دستی دانش: 

 کار با قیچی برقی –کار با قیچی دستیمهارت: 
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کشـی و  انبـر پارچـه  کار با  -5
 تخته نوارکشی 

 روش پارچه کشی با انبر –اطالع از انواع انبر پارچه کشی دانش:

 کار با تخته نوارکشی –کشی کار با انواع انبر پارچه –کشی کار با انبر پارچهمهارت: 

6-  
 ا دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
 -تهویه مناسب محل کار–پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 نصب کپسول آتش نشانی 

  دقت در انجام کار نگرش

 دفع مناسب پسماندها توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

  N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

تخته  -کشیانبر پارچه -قیچی -زن و تفنگ  میخ کوبدستگاه منگنه  -دستگاه چرخ خیاطی – کمپرسور هوا
 پارچه -میخ و بست –چکش  -نوارکشی 

 - دانش پایه



271 
 

 

 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 311901931004 کد حرفه
 ملیو تجهیزات الزم و مطابق با استاندارد 

 رویه کوبی مبلمان چوبی   وظیفه 10 کد وظیفه کند  فنربنديشده را  ساخته کف کالف مبل

 مهارت سطح شایستگی کار: فنربندي کار 1004 کد کار

 

 مراحل کار
 

 جزء شایستگی

 محیطی)(دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست 

 محاسبات مربوط به فنر  -1

 فرم فنر –تعداد فنر  -اندازه فنردانش: 

 انتخاب فرم قرارگیري فنر –محاسبه تعداد فنر  –محاسبه اندازه فنر متناسب با نشیمنگاه مهارت: 

 انتخاب فنر -2

 قطر فنر -جنس فنر -انواع فنر دانش:

 انتخاب قطر فنر -کوبیرویه انتخاب جنس فنر -کوبیانتخاب فنر مناسب رویهمهارت: 

 فنر بري  -3

 روش برش فنر –: اندازه مناسب فنر دانش

 برش فنر مناسب با شکل فنر -: محاسبه ارتفاع فنر مناسبمهارت

 فنر دوزي -4

 روش محکم کردن فنر–روش کوك زدن فنر دانش: 

 محکم کردن فنر  –کوك زدن فنر با توجه به تعداد مورد نیاز مهارت: 
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 2از       2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار                           

  

 ثابت کردن فنر -5

 سطح فنردانش:

 کشی روي فنر گونی –ثابت کردن فنر مهارت: 

6- 
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
 -تهویه مناسب محل کار–پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 نصب کپسول آتش نشانی

  دقت در انجام کار -مصرف بهینه مواد اولیه نگرش

 دفع مناسب پسماندها -تهویه مناسب توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 کوبیابزار رویه -نوارهاي مختلف -فنرهاي مختلف

 هندسه - ریاضیات دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 31190193 کد حرفه
رد ملی و تجهیزات الزم و مطابق با استاندا

 رویه کوبی مبلمان چوبی   وظیفه 10 کد وظیفه کند نوارکشیکالف مبل ساخته شده را 

 مهارت سطح شایستگی کار: نوارکشی کار 1005 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 محاسبه تعداد نوار  -1

 مزیت نوارکشی -استاندارد نواردانش: 

 هاي نوارمحاسبه ردیف –محاسبه اندازه نوار  –محاسبه تعداد نوار  مهارت: 

 

 انتخاب نوار  -2

 جنس نوار -نوارها انواع مشخصات دانش:

 انتخاب جنس و تعیین متراژ نوار -انتخاب نوار مناسبمهارت: 

 

نصب نوار با دستگاه منگنه  -3

 زن

 فیکس کردن نوار -: روش دوخت نواردانش

 استوپ نوار با تخته نوار کشی در طرف دیگر -: ثابت کردن نوار در یک طرفمهارت

 

 فرم دادن نوارکاري -4

 کاربرد انواع نوار –روش فرم بندي نوار دانش: 

 عبور دادن نوار طبق قاعده فرم بندي  –عبور دادن نوار از یکدیگر مهارت: 
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 2از       2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار 

  

 

 

 

 

 ثابت کردن فنر -5

 سطح فنردانش:

 کشی روي فنر گونی –ثابت کردن فنر مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
 -تهویه مناسب محل کار–پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 نصب کپسول آتش نشانی

  دقت در انجام کار نگرش

 دفع مناسب پسماندها -تهویه مناسب توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی) - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 متر -میخ –چکش  -کمپرسور هوا -منگنه زن –نوار 

  دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 311901931006 کد حرفه
 ملیو تجهیزات الزم و مطابق با استاندارد 

 رویه کوبی مبلمان چوبی   وظیفه 10 کد وظیفه لفاف کاري کند.کف کالف مبل را 

 مهارت سطح شایستگی کار: لفاف کاري کار 1006 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 کاري  گونی -1
 جنس و اندازه گونی  –کاري روش گونیدانش: 

انتخاب لفاف  –انتخاب گونی مناسب و فیکس کردن گونی زیرکار  -انتخاب گونی مناسب مهارت: 
 مناسب

 لفاف کاري -2
 روش محاسبه مقدار الزم لفاف و گونی  –انواع گونی  -انواع لفاف دانش:

کشیدن گونی مناسب و فیکس کردن  -هاي ثابت شدهکشیدن گونی مناسب روي فنر بنديمهارت: 
 گونی 

 و کرك ریزي تخم پنبه -3
 روش محاسبه تخم پنبه و کرك مورد نیاز یک مبل –انواع کرك –: انواع تخم پنبه دانش

 روش ریختن پوشال دورکار–: روش بارگیري تخم پنبه و کرك در وسط کار مهارت

 ابرکاري -4
 روش محاسبه ابر مورد نیاز براي ساخت مبلمان -جنس انواع ابر –اندازه انواع ابر دانش: 

 ثابت کردن ابر در محل نشیمن و پشتی مبل  –گاه و پشتی مبل گیري ابر از روي نشیمناندازهمهارت: 
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 2از       2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار                      

  

  

 ایمنی
در مقابل عوامل نامساعد  پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب  -نصب کپسول آتش نشانی -کارگاهی (گردوخاك، نور، گرما و سرما، صدا)

  دقت در انجام کار نگرش

 دفع مناسب پسماندها -ها جمع آوري آالیندهو ضایعات براي  غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)  - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 دستگاه منگنه زن -کرك -تخم پنبه -چرخ خیاطی -قیچی –متر  -ابر -لفاف –گونی 

 ریاضی -هندسه  دانش پایه

5-  
 دانش:

 مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 311901931007 کد حرفه
 ملیو تجهیزات الزم و مطابق با استاندارد 

 رویه کوبی مبلمان چوبی   وظیفه 10 کد وظیفه  اسفنج کاري و فوم کاري کند.

 مهارت سطح شایستگی کار: اسفنج کاري و فوم کاري کار 1007 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 زیست محیطی)(دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات 

 انتخاب اسفنج -1
 اندازه انواع اسفنج –مشخصات اسفنج دانش: 

 انتخاب اندازه اسفنج –انتخاب اسفنج مناسب  مهارت: 

 انتخاب فوم -2
 وزن فوم مناسب -مشخصات انواع فوم دانش:

 انتخاب فوم سرد یا گرم –انتخاب فوم با وزن مورد نیاز  -انتخاب فوم مناسبمهارت: 

 کاريفوم -3
 انواع فوم متناسب با مبل -روش تعیین وزن فوم–: روش تهیه فوم دانش

 فوم کاري سطوح منحنی  –فوم کاري براي کف مبل ها  –: فوم کاري سطوح صاف (مسطح) مهارت

 کارياسفنج -4
 اندازه انواع اسفنج -انواع اسفنجدانش: 

 کاري سطوح منحنیاسفنج –کاري سطوح صاف (مسطح) اسفنجمهارت: 
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

  

5-  
 دانش:

 مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
در مقابل عوامل نامساعد  پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب -نصب کپسول آتش نشانی -کارگاهی (گردوخاك، نور، گرما و سرما، صدا)

  رعایت نظم در محیط کار -دقت و سرعت در انجام کار -مصرف بهینه مواد اولیه –اي  داشتن اخالق حرفه نگرش

 دفع مناسب پسماندها -ها جمع آوري آالیندهو ضایعات براي  غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی)(  

اسناد، مواد ابزار، تجهیزات، 
 مصرفی و منابع

 قیچی -کاتر  -اسفنج -فوم –متر 

 ریاضی -هندسه  دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

با استفاده از ابزار و استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 311901931008 کد حرفه
ملی تجهیزات الزم و مطابق با استاندارد 

 رویه کوبی مبلمان چوبی   وظیفه 10 کد وظیفه و فوم را برش بزندپارچه 

 مهارت سطح شایستگی کار: برش پارچه و فوم کار 1008 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 محاسبه متراژ پارچه -1
 روش اندازه گیري فوم پارچه -روشاندازه گیري پارچهدانش: 

 محاسبه ابعاد پارچه مورد نیاز  مهارت: 

 جور کردن پارچه -2
 تعیین خواب پارچهروش  -روش جور کردن پارچه دانش:

 جور کردن خواب پارچه مبلی -جور کردن گل، راه و بیراه پارچه مبلیمهارت: 

 الگو برداريروش  -: الگوي مناسبدانش الگو برداري -3

 الگو برداري براي فوم مناسب مبل و ساخت شابلون -اي و ساخت شابلون: الگو برداري مبل پارچهمهارت

 برش پارچه  روشدانش:  برش پارچه -4

 برش پارچه مناسب مبلمهارت: 
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5-  
 دانش:

 مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
در مقابل عوامل نامساعد  پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب -نصب کپسول آتش نشانی -کارگاهی (گردوخاك، نور، گرما و سرما، صدا)

  دقت در انجام کار -مصرف بهینه مواد اولیه نگرش

 دفع مناسب پسماندها -ها جمع آوري آالیندهو ضایعات براي  غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

 N92(محاسبه و ریاضی) - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري 

تجهیزات، اسناد، مواد ابزار، 
 مصرفی و منابع

 متر -چرخ خیاطی -میزکار –قیچی 

 ریاضی -هندسه  دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

با استفاده  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 311901931009 کد حرفه
از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق با 

برش پارچه هاي  ملیاستاندارد 
 بدوزد. خورده را براي مبل

 رویه کوبی مبلمان چوبی   وظیفه 10 کد وظیفه

 مهارت سطح شایستگی کار: کشیدن پارچه بر روي مبل کار 1009 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 انتخاب پارچه -1

 جنس پارچه -پارچهانواع مشخصات دانش: 

 انتخاب بافت پارچه -انتخاب رنگ پارچه -انتخاب پارچه مناسب مبل مهارت: 

 محاسبه پارچه مبلی -2

 هاي مبلروش اندازه گیري کناره -روش اندازه گیري مبلدانش:

 هاي مبلها و دستهمحاسبه پارچه بدنه -محاسبه پارچه پشتی و کف مبلمهارت: 

 تهیه الگو -3
 کمپلت و  ماکو روش تنظيم چرخ خياطي و بھ �ار گرف�ن �حيح –: روش نخ کردن دانش

ثابت کردن ماسوره در ماکو و جازدن  –هاي مختلف چرخ خیاطی: عبور دادن نخ از قسمتمهارت
 تنظیم کمپلت و وضعیت دوخت  -ماکو

 نصب پارچه روي مبل -4
 کالف دوزي  -مغزي دوزي –راسته دوزي دانش: 

دوخت چندتکه  –هاي پارچه دوخت مغزي روي کناره –دوخت دو تکه پارچه صاف وتاشده مهارت: 
 دار روي هم پارچه ساده و قوس
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 2از       2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار 

  

1-  
 دانش:

 مهارت: 

2-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
در مقابل عوامل  پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب -نصب کپسول آتش نشانی -نامساعد کارگاهی (گردوخاك، نور، گرما و سرما، صدا)

  دقت در انجام کار نگرش

 دفع مناسب پسماندها -ها جمع آوري آالیندهو ضایعات براي  غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

  N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 استوپ منگنه -وسایل دوخت دستی و چرخ خیاطی -گیريوسایل اندازه –پارچه 

 - دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 31190193 کد حرفه
 ملیو تجهیزات الزم و مطابق با استاندارد 

 کوبی مبلمان چوبی   رویه وظیفه 10 کد وظیفه پارچه دوخته شده را بر روي کالف بکشد

 مهارت سطح شایستگی کار: پارچه دوزي کار 1010 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 انتخاب چرخ خیاطی -3
 انواع چرخ خیاطی -مشخصات چرخ خیاطی دانش:

 انتخاب وسیله مناسب دوخت -انتخاب چرخ خیاطی مناسب مهارت:

 انتخاب نخ دوخت -4
 انواع نخ دوخت -مشخصات نخ دوخت دانش:

 انتخاب رنگ و جنس نخ متناسب با پارچه -انتخاب نخ متناسب با نوع پارچه مهارت:

 تنظیم چرخ خیاطی -5

 و کمپلت روش تنظیم چرخ خیاطی و به کارگرفتن صحیح ماکو -روش نخ کردن: دانش

 -ثابت کردن ماسوره در ماکو و جازدن ماکو -عبور دادن نخ ازقسمت هاي مختلف چرخ خیاطی: مهارت
 تنظیم کمپلت و وضعیت دوخت

 کاريچرخ -6

 کالف دوزي -مغزي دوزي -راسته دوزيدانش: 

پارچه دوخت چندتکه  -دوخت مغزي روي کناره هاي پارچه -دوخت دوتکه پارچه صاف و تاشدهمهارت: 
 ساده و قوس دار روي هم
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 ایمنی
در مقابل  پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

تهویه  -نصب کپسول آتش نشانی -عوامل نامساعد کارگاهی (گردوخاك، نور، گرما و سرما، صدا)
 مناسب

  دقت در انجام کار نگرش

 دفع مناسب پسماندها -ها جمع آوري آالیندهو ضایعات براي  غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و سطح 
 مورد نیاز کار

  N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد مصرفی 
 و منابع

 پارچه -نخ  –وسایل کمکی دوخت  -قیچی –نخ  -چرخ خیاطی

 - دانش پایه

5-  
 دانش:

 مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 
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با استفاده از ابزار  استاندارد عملکرد کار: L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 311901931011 کد حرفه
 ملیو تجهیزات الزم و مطابق با استاندارد 

یراق آالت تزئینی را روي پارچه هاي رویه 
 کوبی شده نصب و مونتاژ نماید

 رویه کوبی مبلمان چوبی   وظیفه 10 کد وظیفه

 مهارت سطح شایستگی کار: نصب یراق آالت تزئینی و مونتاژ کار 1011 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 انتخاب یراق تزئینی   -1
 روش تعیین تعدادمناسب -انواع یراقدانش: 

 انتخاب وسایل مونتاژ یراق -انتخاب یراق مناسب مهارت: 

 نصب منگوله -2
 روش تعیین تعداد مناسب منگوله -انواع منگوله دانش:

 نصب منگوله در محل مناسب -تعیین تعداد مناسب منگولهمهارت: 

 نصب نوار سرمه -3
 انواع سرمه  -: مشخصات سرمهدانش

 ها با سرمهها و میخپوشاندن منگنه –: نصب انواع سرمه مهارت

 مغزي دوزي از خود پارچه -4
 دوزيجنس مغزي –دوزي مشخصات مغزيدانش:

دوزي از خود پارچه براي پوشش سوزن مغزي -دوزي از خود پارچه براي پوشش گل میخمغزيمهارت: 
 منگنه
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 یراق آالت تزئینیمونتاژ  -5

 انواع یراق تزیینی  –روش مونتاژ یراق تزیینیدانش:

 مونتاژ قطعات یراق شده -نصب یراق مناسبمهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
در مقابل عوامل  پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب -نصب کپسول آتش نشانی -نامساعد کارگاهی (گردوخاك، نور، گرما و سرما، صدا)

 نگرش
در رعایت نظم  -دقت و سرعت در انجام کار -مصرف بهینه مواد اولیه –اي  داشتن اخالق حرفه

  محیط کار

 دفع مناسب پسماندها -ها جمع آوري آالیندهو ضایعات براي  غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

  N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 مغزي -نوار -منگنه –میخ –منگوله  –گل میخ  –یراق هاي تزیینی 

 - دانش پایه
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 صنایع چوب حرفه 311901931012 کد حرفه
سطح 

 صالحیت
L3 :با استفاده از ابزار و  استاندارد عملکرد کار

رویه  ملیتجهیزات الزم و مطابق با استاندارد 
 رویه کوبی مبلمان چوبی   وظیفه 10 کد وظیفه ها را لمسه دوزي کند مبل

 مهارت سطح شایستگی کار: لمسه دوزي کار 1012 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 انتخاب لمسه -1
 لمسه دوزي  روش -لمسه انواعدانش: 

 انتخاب تعداد لمسه -انتخاب لمسه مناسب مهارت: 

 روش تعیین تعداد لمسه–ابعاد لمسه دانش: محاسبه تعداد لمسه -2

 هاي مبلمان براي لمسه مناسبمحاسبه اندازه -محاسبه تعداد لمسه -محاسبه ابعاد لمسهمهارت: 

 ساخت شابلون لمسه -3
 جنس شابلون  -لگو یا شابلوننواع ا: ادانش

کشی خط -ساخت شابلون لمسه مناسب -: تعیین جنس شابلون (از مقوا، فیبر، تخته سه الیی)مهارت
 شابلون روي ابر و پارچه رویه مبلی

 دوخت لمسه -4
 جنس نخ لمسه -انواع دوخت لمسهدانش: 

دوختن هریک از نقاط با استفاده از نخ ابریشم از پشت  –تعیین نقاط تالقی خطوط هر لوزي مهارت: 
 کار 
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5-  
  دانش:

 مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

در مقابل عوامل  پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی  ایمنی
 تهویه مناسب -نصب کپسول آتش نشانی -نامساعد کارگاهی (گردوخاك، نور، گرما و سرما، صدا)

  در محیط کاررعایت نظم  -دقت و سرعت در انجام کار -مصرف بهینه مواد اولیه –اي  داشتن اخالق حرفه نگرش

 دفع مناسب پسماندها -ها جمع آوري آالیندهو ضایعات براي  غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 

 سطح مورد نیاز کار
  N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري 

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 

 مصرفی و منابع
 ابزار دوخت –متر  -چوبسا -اره کمانی -تخته سه الیی -فیبر -مقوا

 هندسه -ریاضی دانش پایه
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 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 311901931101 کد حرفه
 استاندارد عملکرد کار:

با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق با 
 تعمیر و نگهداري ماشین آالت صنایع چوب وظیفه 11 کد وظیفه عیب ماشین آالت را تشخیص دهد. ملیاستاندارد 

 مهارت سطح شایستگی کار: آالتعیب یابی ماشین کار 1101 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 و توجهات زیست محیطی)(دانش، مهارت، نگرش، ایمنی 

   تشخیص اولیه عیب ماشین -1
 آالتیابی ماشینانواع سئواالت مناسب در خصوص عیبدانش: 

 آالتهاي اپراتور ماشینتحلیل پاسخمهارت: 

کنترل بـرق ورودي ماشـین    -2
ــکل آالت  ــورت مشـ در صـ

 الکتریکی

استفاده مثل فازمتر، اهم متر، ولت متر ابزار و وسایل مورد  روش کنترل برق ماشین آالت به وسیله دانش:
 آالت صنایع چوببرق و ماشین هايبرق صنعتی در خصوص تابلو انواعو ...

 فیوزها و  کنتاکتورکنترل  -کنترل ولتاژ ورودي دستگاهمهارت: 

ــتم   -3 ــابی سیسـ ــب یـ عیـ
الکترونیکی فرمان و قـدرت  

 آالت  ماشین

برق صنعتی در سطح انواع متر و ... الکتریکی از قبیل مولتیاستفاده از ابزارهاي کنترل روش : دانش
روش  -نقشه خوانیروش  -)LCDزبان انگلیسی در صورت وجود نمایشگر ( -آالت صنایع چوبماشین

 در صورت وجود PLCعملکرد 

در صورت  LCDتجزیه و تحلیل اطالعات نمایش داده شده روي  -: استفاده از ابزارهاي کنترلمهارت
 در صورت وجود  PLCگیري از عملکرد نتیجه ها وهتحلیل نقش -وجود

هـاي  تشخیص و تعمیر عیب -4
 مکانیکی

روش –آالت ها و قطعات مکانیکی ماشینهاي مکانیکی ایستگاهعملکرد هریک از قسمت روش دانش:

 از ابزار آالت مناسب براي تعمیرات مکانیکی استفاده

 ها با استفاده از ابزارآالت به منظور رفع عیبمکانیکی ایستگاه بررسی عملکردمهارت: 
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آالت و تحویل آن تست ماشین -5
 به اپراتور

 مکانیکی وبرقی نظرآالت از با انواع ماشین هاي کار کردن روش دانش:

 آالتآالت و تولید قطعات طبق نظر اپراتور، به منظور تست ماشینکار با ماشینمهارت: 

6-  

 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
در مقابل عوامل نامساعد  پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب  -نصب کپسول آتش نشانی -کارگاهی (گردوخاك، نور، گرما و سرما، صدا)

  رعایت نظم در محیط کار -دقت در انجام کار نگرش

 کاهش صدا -دفع مناسب پسماندها -ها جمع آوري آالیندهو ضایعات براي  غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و سطح 
 مورد نیاز کار

(محاسبه و   - N73درستکاري )(  -N12)تصمیم گیري( - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري 
 N92ریاضی)

مصرفی ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 و منابع

 -سنجردو –نقشه هاي فنی  -کاتالوگ -انواع لوازم تست الکتریکی مانند مولتی متر و ... -انواع آچارها
 میکرومتر -کولیس

 مبانی کامپیوتر -نفشه خوانی -فیزیک و مکانیک -نقشه کشی مقدماتی دانش پایه



291 
 

 

 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 حرفه 34360193 کد حرفه
 

 سطح صالحیت
 

: با استفاده از ابزار استاندارد عملکرد کار
ملی و تجهیزات الزم و مطابق با استاندارد 

 آالت صنایع چوب تعمیر و نگهداري ماشین وظیفه 11 کد وظیفه قطعات معیوب را تعویض کند.

 مهارت سطح شایستگی کار: تعویض قطعات معیوب کار 1102 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 توجهات زیست محیطی)(دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و 

    باز کردن قطعات ماشین -1

انواع نقشه انفجاري  -هاهاو انواع بلبرینگهاي آزادسازي تسمهروش -هاروش باز کردن حفاظدانش: 

 آالتماشین

 استفاده از نقشه انفجاري براي باز کردن قطعات مورد نظر -هاها و بلبرینگباز کردن تسمهمهارت: 

 تعویض قطعات مکانیکی   -2
 روش ثبت و سفارش قطعات مورد نظر -هایموجود در هر ماشینانواع تسمه -هاانواع بلبرینگ دانش:

 تعویض بلبرینگ، تسمه و سایر قطعات موردنظر به طور صحیح مهارت: 

ــین  -3 ــت ماش ــس از  تس آالت پ

 تعویض قطعات مکانیکی  

 روش استفاده از ابزارهاي مختلف به منظور تست تنش قطعات  -: روش کار ماشین آالت صنعتیدانش

 آالت و استفاده از ابزار آالت مخصوص، به منظور تست قطعات تعویضی: تست ماشینمهارت

 تعویض قطعات الکتریکی  -4
 و غیره PLCتشخیص قطعات معیوب الکتریکی از قبیل کنتاکتور، کلید،  دانش:

 ها استفاده از ابزارهاي مخصوص به منظور تشخیص قطعات معیوب الکتریکی و تعویض آن مهارت:
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5-  
 دانش: 

 مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
در مقابل عوامل نامساعد  پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب  -نصب کپسول آتش نشانی -کارگاهی (گردوخاك، نور، گرما و سرما، صدا)

  رعایت نظم در محیط کار -دقت در انجام کار نگرش

 کاهش صدا -دفع مناسب پسماندها -ها جمع آوري آالیندهو ضایعات براي  غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

(محاسبه و   - N73درستکاري )(  -N12)تصمیم گیري( - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري 
 N92ریاضی)

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

 -گریس پمپ -جک -پولی کش -هاي مناسبانواع روغن  -پیچ گوشتی -انواع آچار -هاي فنینقشه  -کاتالوگ
 روغندان

 مبانی کامپیوتر -خواندن کاتالوگ -شناخت فوالدهاي ابزار -فیزیک و مکانیک -نقشه کشی مقدماتی دانش پایه
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 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601931103 کد حرفه

 استاندارد عملکرد کار:
با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق 

تسمه هاي مستعمل را  ملیبا استاندارد 
 آالت صنایع چوب   تعمیر و نگهداري ماشین وظیفه 11 کد وظیفه تعویض کند.

 مهارت سطح شایستگی کار: ها  تعویض تسمه کار 1103 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 شل کردن تسمه -1

 دانش: 
 استاندارد تسمه ها -و شناخت مواد تشکیل دهنده تسمه هاها انواع تسمه

 مهارت: 
 با آچار مخصوص باز کردن تسمه

 خارج کردن تسمه معیوب -2

 دانش:
 ابزارهاي عمومی مکانیک -مکانیزم حرکت الکتروموتور -هاها و تسمهانواع پولی

 مهارت: 
 خارج کردنتسمه معیوب از جاي خود 

 تمیز کردن چرخ تسمه -3

 : دانش
 خواص مواد –انواع مواد پاك کننده چرخ تسمه 

 : مهارت
 تسمه، با مواد پاك کننده  ختمیز کردن پولی و چر

 پولیتسمه روي  نصب -4

 دانش:
 فوالدهاي ابزار -سختی تسمه -وسایل اندازه گیري کشش -روش بستن تسمه

 مهارت: 
 آزمایش صحت کارکرد تسمه -اندازه گیري کشش تسمه –روي چرخ تسمه جدید بستن تسمه 
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محکـم کـردن تسـمه روي     -5
 چرخ تسمه  

ها روي پولی  استاندارد کشش تسمه -ابزار و وسایل نصب تسمه –ان کردن تسمه زهاي سفت و میروش دانش:
 انواع ماشین آالت عمومی صنایع چوب

استفاده از ابزارهاي نصب  -طبق استانداردمحکم کردن چرخ تسمه و قرار گرفتن تسمه در جاي خود مهارت: 
 روي پولیتسمه 

 تست کردن تسمه   -6
 فشار سنج و  . .  -وسایل اندازه گیري مانند سختی سنج -شناخت انواع تسمه -تست کردن مناسب روشدانش: 

استفاده از وسایل تست کشش و جنس  -طبق استانداردتست کردن کار تسمه با روشن کردن دستگاه مهارت: 
 تسمه

 ایمنی
در مقابل عوامل نامساعد  پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب  -نصب کپسول آتش نشانی -کارگاهی (گردوخاك، نور، گرما و سرما، صدا)

  رعایت نظم در محیط کار -دقت در انجام کار نگرش

 کاهش صدا -دفع مناسب پسماندها -ها جمع آوري آالیندهو ضایعات براي  غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

(محاسبه و   - N73درستکاري )(  -N12)تصمیم گیري( - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري 
 N92ریاضی)

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

مربوط به اندازه و سایز تسمه ها و جنس  کاتالوگ -انواع لوازم تست الکتریکی مانند مولتی متر و ... -انواع آچارها
 میکرومتر -کولیس -فشارسنج -دورسنج –نقشه هاي فنی  -آنها

 مبانی کامپیوتر -خواندن کاتالوگ -شناخت فوالدهاي ابزار -فیزیک و مکانیک -محاسبات تبدیل دور تسمه دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 حرفهکد 

 استاندارد عملکرد کار:
با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق 

قسمت هاي مختلف  ملیبا استاندارد 
 تعمیر و نگهداري ماشین آالت صنایع چوب   وظیفه 11 کد وظیفه الت را روانکاري کند.آ ماشین

 مهارت سطح شایستگی کار: آالت ماشینروانکاري  کار 1104 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

 انتخاب مواد   -1

 دانش: 
 خواص مواد –انواع مواد روان کننده 

 مهارت: 
 تشخیص محلهاي روغن و گریس خور ماشین آالت –انتخاب مواد روان کننده مناسب 

پمــپ  و پــر کــردن گــریس  -2
 روغندان

 دانش:
 شناخت ابزارهاي عمومی مکانیکی -دان و گریس پمپ هاروش پر کردن روغن

 مهارت: 
 پرکردن روغندان یا گریس پمپ از روغن و گریس مناسب

در تزریق روغـن یـا گـریس     -3
 محل مورد نظر

 : دانش
 روش تزریق روغن یا گریس

 :مهارت
 توجه به کاتالوگهاي فنی  و استانداردهاي موجودبا تزریق گریس یا روغن در محل مورد نظر 

آوري روغـن و گـریس   جمع -4
 اضافی

 دانش:
 شده روش تمیز کردن محل روغنکاري و گریسکاري

 مهارت: 
 و مواد پاك کنندهبا پارچه و برس شده تمیز کردن محل روغنکاري یا گریسکاري 

  



296 
 

 
 2از       2صفحه                                                       1 -4نمون برگ تحلیل کار 

  

5-  
 دانش:

 مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
در مقابل عوامل نامساعد  پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب  -نصب کپسول آتش نشانی -کارگاهی (گردوخاك، نور، گرما و سرما، صدا)

  رعایت نظم در محیط کار -دقت در انجام کار نگرش

 کاهش صدا -دفع مناسب پسماندها -ها جمع آوري آالیندهو ضایعات براي  غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

(محاسبه و   - N73درستکاري )(  -N12)تصمیم گیري( - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري 
 N92ریاضی)

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

گریس پمپ و  –نقشه هاي فنی  -کاتالوگ -انواع لوازم تست الکتریکی مانند مولتی متر و ... -انواع آچارها
 روغندان

 زبان انگلیسی براي خواندن کاتالوگهاي فنی -خواص مواد -فیزیک و مکانیک -کشی مقدماتینقشه  دانش پایه



297 
 

 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193105 کد حرفه

 استاندارد عملکرد کار:
با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق 

ماشین آالت تعمیر شده را  ملیبا استاندارد 
 تعمیر و نگهداري ماشین آالت صنایع چوب   وظیفه 11 کد وظیفه تست کند 

 مهارت سطح شایستگی کار: آالت  ها و ماشینتست دستگاه کار 1105 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)(دانش، 

هاي گردنـده  بازدید قسمت -1
 ماشین قبل از روشن کردن

 دانش: 
 -سرعت پیشبردکار -سرعت برش -تبدیل نیروي الکتریکی به مکانیکیهاي حرکت واسطهانواع حرکت و 

 استاندارد دور ماشین آالت
 مهارت: 

 ،هاها، فلکهاطمینان از سالمت چرخ تسمه–روشن کردن ماشینهاي گردنده و حرکت قبل از بازدید واسطه
کنترل دور ماشین آالت  -محاسبه فنی تغییر دور از الکتروموتور به تویی ماشین –هاچرخ دنده ها وتوپی

 سرعت پیشبردکار -طبق استاندارد

 هاي ماشینبازدید تیغه -2

 دانش:
فوالدهاي  –هاي عمومی دوران تیغه اره و سایر ماشین روش محاسبه تعداد -آالتهاي ماشیناستاندارد تیغه

 زوایاي تیغه و توپی ماشین آالت -ابزار

 مهارت: 
 کنترل نسبت دور تیغه به دور ماشین –هاي ماشین با توجه به استاندارد مربوط کنترل بررسی تیغه

هاي بررسی میزها و غلتک -3
 اصلی دستگاه 

 : دانش
 برنامه ریزي تولید -محاسبات نیرو و حرکت -آالتماشین اصلیهاي انواع میزها و غلتک

 : مهارت
 کنترل حرکت و نیرو و نحوه حمل و نقل قطعات –آالت هاي ماشینبررسی حرکت میزها و غلتک

تســت میزهــا و متعلقــات  -4
 دستگاه 

 دانش:
 کولسیمتر  -دورسنج و سختی سنج -وسایل کنترل سختی مواد -انواع میزها و متعلقات

 مهارت: 
انجام برنامه ریزي تولید و نحوه حمل و  –به حرکت درآوردن میز و متعلقات آن در جهت کارایی صحیح 

 نقل قطعات
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ها و هیترهـاي  بررسی پمپ -5
 آالتماشین

 دانش:
 اصول مقدماتی هیدرولیک و نیوماتیک -مکانیزم کار پمپ ها و هیترها -انواع پمپ و هیتر

 مهارت: 
آزمایش قطعات هیدرولیکی و مکانیکی و نیوماتیکی پمپ ها  –آالت ها و هیترهاي ماشینپمپ بررسی

 و هیترها

ــنباده و   -6 ــواع س ــی ان بررس
 سنگ سنباده  

 دانش: 
چسب و سایر مواد تشکیل  -دانه ها -استاندارد دور در کاربرد سنباده -انواع سنباده و سنگ سنباده

  دهنده سنگها و کاغذهاي سنباده
 مهارت: 

کنترل سالمت و تناسب سنگ ها و  -به کار بستن سنباده و سنگ سنباده در جهت استاندارد
 کاغذهاي سنباده طبق استاندارد

 ایمنی
در مقابل عوامل  پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب  -نصب کپسول آتش نشانی -نامساعد کارگاهی (گردوخاك، نور، گرما و سرما، صدا)

  رعایت نظم در محیط کار -دقت در انجام کار نگرش

 توجهات زیست محیطی
کاهش  -دفع مناسب پسماندها -ها جمع آوري آالیندهو ضایعات براي  غباراستفاده از سیستم مکنده 

 صدا

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

(محاسبه و   - N73درستکاري )(  -N12)تصمیم گیري( - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري 
 N92ریاضی)

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

کیت  –نقشه هاي فنی  -کاتالوگ -انواع لوازم تست الکتریکی مانند مولتی متر و ... -انواع آچارها
 هیدرولیک و نیوماتیک

 محاسبات فنی ماشین آالت -خواص مواد -فوالدهاي ابزار -فیزیک و مکانیک -نقشه کشی مقدماتی دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 34360193 کد حرفه

 استاندارد عملکرد کار:
با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق 

بلبرینگ ها و شفت ها را  ملیبا استاندارد 
 آالت صنایع چوب تعمیر و نگهداري ماشین وظیفه 11 کد وظیفه تعویض کند 

 مهارت سطح شایستگی کار: و شفت ها  ها تعویض بلبرینگ کار 1106 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

بلبرینگها و باز و بسته کردن  -1
   شفت ها

 -ها شناخت بلبرینگها و شفت -خواص مواد -هاروش باز کردن خارها وبست–ها انواع خارهاو بستدانش: 

خارج کردن  –ها از روي دستگاهباز کردن بلبرینگ –ها از روي دستگاهخارج کردن خارها و بستمهارت:

 ها در ماشین آالت جایگزینی صحیح بلبرینگها و شفت –شفت از روي دستگاه 

قرارگیـري  تمیز کردن محل  -2
 ها بلبرینگها و شفت

توانایی خواندن نقشه هاي فنی و کاتالوگ ماشین  –انواع مواد تمیز کننده –انواع متعلقات دستگاه دانش:

 آالت

با توجه به کاتالوگ و نقشه هاي تمیز کردن محل نصب شفت –تمیز کردنمحل نصب بلبرینگمهارت: 

 فنی

بلبرینگهـا و  تعویض و نصب  -3
 ها شفت

 ابزارهاي عمومی مکانیک -کاتالوگها -هاي فنی ماشین آالت نقشه –: استاندارد متعلقات دستگاه دانش

 و تعویض صحیح آنهاانتخاب شفت مطابق استاندارد –: انتخاب بلبرینگ مطابق استانداردمهارت

محکم کردن محل قرارگیري  -4
 ها بلبرینگها و شفت

 طبق نقشه وکاتاوگ فنیروش نصب قطعات  دانش:

 نصب شفت مطابق استاندارد  –بلبرینگ مطابق استاندارد نصب مهارت:
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 تست عملکـرد مناسـب    -5
    ها بلبرینگها و شفت

 -کولیس  -دورسنج -سختی سنج -ابزارهاي دقیق کنترل و اندازه گیري –روش بستن قطعات  دانش:
 میکرومتر

 کاربرد وسایل اندازه گیري دقیق –محکم کردن بلبرینگ  –شفت محکم کردنمهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
در مقابل عوامل نامساعد  پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب  -نصب کپسول آتش نشانی -کارگاهی (گردوخاك، نور، گرما و سرما، صدا)

  رعایت نظم در محیط کار -دقت در انجام کار نگرش

 کاهش صدا -دفع مناسب پسماندها -ها جمع آوري آالیندهو ضایعات براي  غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد و 
 سطح مورد نیاز کار

(محاسبه و   - N73درستکاري )(  -N12)تصمیم گیري( - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري 
 N92ریاضی)

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

کیت ابزارو  –نقشه هاي فنی  -کاتالوگ -انواع لوازم تست الکتریکی مانند مولتی متر و ... -انواع آچارها
 هاي ماشین آالت تیغه

 محاسبات فنی -خواص مواد -فوالدهاي ابزار -فیزیک و مکانیک -خوانینقشه  دانش پایه
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 2از       1صفحه                                                       1-4نمون برگ تحلیل کار 

 L3 سطح صالحیت صنایع چوب حرفه 343601931107 کد حرفه

 استاندارد عملکرد کار:
با استفاده از ابزار و تجهیزات الزم و مطابق 

ماشین آالت  ملیبا استاندارد 
 آالت تعمیر و نگهداري ماشین وظیفه 11 کد وظیفه کند. را سرویس)CNCپیشرفته(

 مهارت سطح شایستگی کار: CNCآالت پیشرفته سرویس ماشین کار 1107 کد کار

 

 مراحل کار
 جزء شایستگی

 (دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی)

  کنترل چرخش موتورها -1

شناخت ابزارهاي  –ماشینموتور  و خارجی داخلیاجزاي شناخت  – کنترل موتورهاروش دانش: 

 CNCبرنامه ریزي  -میکرومتر -کولیس  -دقیق اندازه گیري مانند دورسنج

کنترل صحت دور و  – CNCو هاي مختلف ماشین موتور سطوح داخلی و خارجی کنترل;مهارت: 

 CNCکار با ماشینهاي  -تعداد دور آنها

کنتــرل فشــار و جریــان هــواي  -2

   فشرده

اصول  -و ابزارهاي عمومی برقانواع آچارها -فشار هواي فشرده ورودي و خروجیروش تنظیم دانش:

 هیدرولیک و نیوماتیک

برقی، هاي مختلف  قسمت کنترل –آچارهاي مخصوص ابزار و  به وسیله فشار هواتنظیم مهارت: 

 CNCنیوماتیک و هیدرولیک در ماشینهاي 

  کنترل شلی و سفتی موتورها -3

 نقشه ها و کاتالوگهاي فنی -CNCروش عیب یابی سیستم نصب موتور ماشین آالت : دانش

نصب موتورها و کنترل شل و سفتی و  -CNCعیب یابی موتورها و قسمتهاي مختلف ماشین : مهارت

 صحت انتقال دور و قدرت آنها

ــرق    -4 ــان ب ــدت جری ــرل ش کنت

   هاي مختلف سیستم

وسایل اندازه گیري الکتریکی  -CNCروش عیب یابی برق ماشین آالت  -اطالعات عمومی برق دانش:

 ابزارهاي عمومی برق  -مانند مولتی متر

 رفع عیب الکتریکی آنها -تشخیص معایب الکتریکی ماشین آالت مهارت:
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5-  
 شناخت مواد -روش گریسکاري-و صحت عملکرد ماشین آالت شناخت روشهاي روغنکاري دانش:

 و تحویل آن به اپراتور مربوطه هاي مختلف دستگاهگریسکاري قسمتروغن کاري و مهارت: 

6-  
 دانش: 

 مهارت: 

 ایمنی
در مقابل عوامل نامساعد  پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و استفاده از کاله، ماسک، گوشی و عینک ایمنی 

 تهویه مناسب  -نصب کپسول آتش نشانی -کارگاهی (گردوخاك، نور، گرما و سرما، صدا)

  رعایت نظم در محیط کار -دقت در انجام کار نگرش

 کاهش صدا -دفع مناسب پسماندها -ها جمع آوري آالیندهو ضایعات براي  غباراستفاده از سیستم مکنده  توجهات زیست محیطی

شایستگی هاي غیرفنی کد 
 و سطح مورد نیاز کار

(محاسبه و   - N73درستکاري )(  -N12)تصمیم گیري( - N42هاي مناسب) (به کارگیري فناوري 
 N92ریاضی)

ابزار، تجهیزات، اسناد، مواد 
 مصرفی و منابع

کیت هیدرولیک و  –نقشه هاي فنی  -کاتالوگ -انواع لوازم تست الکتریکی مانند مولتی متر و ... -انواع آچارها
 فیوز و فشنگ فیوز -بلبرینگ -تسمه پروانه -نمونه انواع چرخ دنده -جک -پولی کش -نیوماتیک

الکترونیک و  -نیوماتیک -هیدرولیک -ماشینهاي کنترل عددي فیزیک و مکانیک -نقشه کشی مقدماتی دانش پایه
 برنامه ریزي کامپیوتر -الکتروتکنیک مقدماتی


	 سطح بندي شايستگي (وهاب 2008)

