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رشته صورتجلسه تعيين پروژه هاي پانزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت در 

 طراحي مهندسي مكانيك
 52/1/1131:تاريخ 

 
 محترم دفتر مسابقات ملي مهارت  ديريتم

 سركار خانم عمراني

 

 باسالم و احترام 

 

بدينوسيله با استحضار مي رساند كه پيرو تصميمات اخذ شده در كارگروه تخصصيي مليي در رشيته        

خرين نسخه تعريف شده در شرح فني جهاني بيراي ايين رشيته    آطراحي مهندسي مكانيك متناسب با 

ساعت تعيين مي  55يتم براي چهار روز متوالي به مدتآزمون مانند سنوات گذشته در چهار آپروژه هاي 

يتم هاي اعالم شده براي آبراي مشاركت دادن كارشناسان مناطق و انتخاب بهترين پروژه ها در گردد و 

( فرصت دارند و مي 52/1/1131الي  52/1/1131مسابقات ملي كارشناسان مناطق از تاريخ تعيين شده )

 يتم هاي مسابقه پروژه اي را تعريف و به كميته تخصصي ملي ارسال نمايند . آ زبايست براي هر يك ا

 

پس از اين مرحله افراد عضو كميته تخصصي رشته  از بين پروژه هاي پيشنهادي با در نظر گرفتن موارد 

شرايط را به عنوان پيروژه مسيابقه   رگزاري مسابقات پروژه هاي واجد ذكر شده در شرح فني و اهداف ب

)يك ماه قبل از برگزاري مسابقات مليي( بيا در نظير     52/4/1131ب مي نمايند و حداكثر  تا تاريخ انتخا

گياهي  آگرفتن موارد و مقررات مربوط به رشته بخشي از تصاوير و اطالعات از پروژه مليي را بيه جهيت    

وم تخصصي تمامي رقابت كنندگان و كارشناسان همراه مناطق بر روي سايت دفتر مسابقات مهارت يا فر

 رشته طراحي مهندسي مكانيك قرار مي دهند .

يتم هاي مورد نظر براي تعريف پروژه هاي ملي در رشته طراحي مهندسي مكانيك به شرح زير مي آ

 باشد :

 مكانيزم هاي حركتي  موضوع بخش ترسيم نقشه هاي صنعتي و مونتاژ مجموعه ها با محوريت -1

 .گيربكس دار 
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يك  بسته بندي  انتقال ومكانيزم بخش طراحي و ساخت مجموعه صنعتي با محوريت موضوع   -5

 .محصول

بخش چالشهاي طراحي در طراحي محصوالت صنعتي با محوريت موضوع تكنولوژي پرينترهاي -1

 .سه بعدي 

ريخته گري و ات بخش مهندسي معكوس از قطعه كار فيزيكي با محوريت موضوع قطع-4      

 .ري شدهماشينكا

 

گاهي تمامي كارشناسان محترم بر آخواهشمند است صورت جلسه فوق پس از بررسي براي اطالع و 

 روي سايت دفتر مسابقات قرار گيرد. 

 

 با تشكر و قدر داني

 

 

 

 اعضاي كميته تخصصي:

 شرفيان كارشناس ستاد آقاي مهندس رضا ا  -1

 كارشناس مسئول آقاي مهندس آريو شافعي -5

 آقاي مهندس مرتضي قلي زاده  كارشناس معاون-1

 حجازي مصطفي آقاي مهندس همراه  كارشناس-4

 انتظاري  حميد آقاي مهندس همراه  كارشناس -2

 

 

 

 
 


