
 

  
  
  
  
  
  
  

  )1388( دهمين مسابقات ملي مهارت
 
 

  )كشوريمرحله (
  

   ساخت و توليد تيمي :رشته
  

  3 :شماره جهاني رشته
  

  
 : انداوطلب نام و نام خانوادگي -

 :گروه شماره -

 :گروه شهرستان/ استاننام  -
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 )1388(بقات ملي مهارتدهمين مسا
 )كشوري مرحله(

  3 :شماره جهاني رشته  ساخت و توليد تيمي :عنوان رشته
  فهرست محتواي پروژه

 
  صفحه  عنوان

    
  2  .............................................    دستور العمل اجراي پروژه/ توضيح مختصردر مورد پروژه -1
    
  3 .................................................................................................      برگ ارزشيابي  -2

    ارزشيابي پروژه مرحله كشوري
    
  4  ارزشيابي نهايي -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

 

  

 )1388(دهمين مسابقات ملي مهارت
 )كشوري مرحله(

  3 :شماره جهاني رشته  ساخت و توليد تيمي :عنوان رشته
  دستورالعمل اجراي پروژه/ توضيح مختصر راجع به پروژه

  

  مشخصات پروژه
o باشدصورت قطعات ساخت و مونتاژ و پرسپكتيو تك تك قطعات و همچنين مدارات كنترل ميهاي قالب بهمهر زن داراي نقشه.  
o اتوماتيك نمودن تمام مراحل كاري از قبيل مخزن ورودي و خروجي 
o قابليت شمارش اوراق توسط مهر زن 
o  قابليت ممهور نمودن مهر توسط دستگاه بر روي كاغذ معمولي و شوميز به ابعادA4  وA5 
o قابل تنظيم بودن محل مهر زن  

 
 دستورالعمل اجراي پروژه

o اشندتوانند بهاي متفاوت ميسه نفري بوده و با تخصصتيم،كه پروژه توسط تيم گروهي ساخته شوددرصورتي.  
o كمپرسور باد ،دريل ستوني، فرز، شآالت همچون تراتهيه شده و نياز به ماشين كليه مواد مصرفي مورد نياز توسط مراكز، 

  .مي باشد... جوش برق و  ،ولت مستقيم 24ترانس 
o باشدكننده مجاز ميهاي شركتبه همراه آوردن و استفاده از قطعات استاندارد توسط گروه . 
o باشد نه به اندازه) ميليمتر بيشتر 2تا (اري بايستي نزديك به اندازه كقطعات ماشين. 
o ها آزاد استافزار مورد نياز به منظور طراحي و محاسبات فني و ترسيم نقشهنرم.  
o ليست هزينه مواد مصرفي مطابق با نرخ روز بازار محاسبه گردد.  
o رعايت نكات ايمني در حين ساخت پروژه مورد توجه قرار گيرد.  
o و مشخصات فني و نحوه سرويس و  مهرزنداشتن كيف ابزار مخصوص سرويس و نگهداري به همراه راهنماي استفاده از

  . نگهداري و نصب مهر در محل مشخص الزامي مي باشد
 

  زمان اجراي پروژه
o ساعت اضافه  3كثر حدا ،كنندههاي درخواستبراي تيم.مي باشد)روز كاري2(ساعت16زمان اجراي پروژه در مسابقات

  .درصد نمره كل كسر گردد 5ساعت  1مي گردد با شرط كه به ازاي هر 
 

  نحوه ارزيابي
o درصد مابقي براي آزموني در  30باشد،درصد از كل نمره مي70ها عالوه بر پروژه كه سهم آنبه منظور ارزيابي بهتر تيم

) گردميل(متر ميلي 80براي اين منظور قطعه كاري به قطر . رات برقي و طراحي در نظر گرفته شودمدا -كاريقالب ماشين
نقشه آزمون فوق به صورت اختياري و با رعايت ابعاد انتخابي توسط . در نظر گرفته شود ×8080و چهارگوشي به ابعاد 

كنندگان هاي فوق با تغييرات الزم تصويب و به رقابته يكي از نقشههاي اعزامي تهيه و در روز مسابقكارشناسان تيم
  . داده  خواهد شد

o افزار مورد نياز براي طراحي با قيد ورژن آالت الزم نوع نرمها موظف گرديدند كه به همراه ليست تجهيزات و ماشينتيم
  .مربوطه را اعالم نمايند

 
  



 

 

  
  
  

 )1388(دهمين مسابقات ملي مهارت
 )كشوري لهمرح(

  3 :شماره جهاني رشته  ساخت و توليد تيمي :عنوان رشته
 :داوطلباننام

  : شهرستان/استان :گروهشماره
  مرحله كشوري پروژه ارزشيابي

 

  مالحظات  نمره اكتسابي  بارم شرح كار  رديف  بخش

  بخش مكانيك
     6 ميليمتر05/0صحت و دقت قطعات پروژه با دقت1
     9 بق نقشه ارائه شده از طرف گروهساخت و تكميل ط2
     5 رعايت نكات ايمني در حين كار3

     14 طراحي مدار برقي يا الكترونيك4 برق و الكترونيك بخش
     6 حفاظت و ايمني مدارات برقي5

  پروژه تست

     3.6انجام عمليات مهر زدن به طور صحيح و بدون نقص و بطور اتوماتيك6
     3.6 قابليت شمارش7
     3.6 قابليت تنظيم محل مهر8
     3.6 (A4 & A5)قابليت تنظيم ابعاد كاغذ9

     3.6 )معمولي و شوميز(قابليت تنظيم نوع كاغذ10
     3.6 ايمني كار11
     8.4 مهر برجسته20انجام حد اقل12

  مستندات بخش

     3 )بعدي3بعدي و2(ارائه طرح و نقشه توسط نرم افزار13
     2 محاسبات فني مربوطهارائه14
     3 ارائه مدارات برقي15
     2 ارائه جدول براورد هزينه پروژه16

17  تحليل پروژه
 امتياز 20    طرحخصوصيات

     10 نو آوري -
     5 ظرافت و سبكي و زيبايي -
   5 ارزان بودن -

     100 جمع
       70 0.7نمره با ضريبجمع

 امضاء كارشناسان
1  2 3  4  

    

 
 

  



 

 

  

 )1388(دهمين مسابقات ملي مهارت
 )كشوري مرحله(

  3 :شماره جهاني رشته  ساخت و توليد تيمي :عنوان رشته
 :داوطلباننام

  : شهرستان/استان :گروهشماره
  نهايي ارزشيابي

 

  مالحظات  نمره اكتسابي  بارم  شرح كار  رديف

     70 ارزشيابي پروژه مرحله كشوري1

     30 مدارات برقي و طراحي -ماشين كاري2

     100  جمع
  

 امضاء كارشناسان
1  2 3  4  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


