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  دفتر مسابقات بین المللی مهارت
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  .باشد نها میوژه ها و زیر پروژه هاي طراحی شده و بارم آرداوري در مسابقات ملی مهارت بر اساس پ

بدین  ،نمایند را پر می) 1پیوست شماره ( 6م فر ،ابتدا کارشناس مسئول و معاون بر اساس پروژه نهایی

صورت که پروژه به آیتم هاي مورد نظر تقسیم شده و هر آیتم به صورت مشخص واضح و مختصر با ذکر بارم 

بوده و جمع کل بارم آیتم ها  100باید توجه شود که بارم هر آیتم می بایست کسري از . مربوطه در فرم قید می شود
باید ) پایان هر روز و یا پایان مسابقه(و زمان نمره دهی آن ) کمی یا کیفی(ا نوع هر آیتم ضمن .شود 100باید 

  .مشخص شود

رم زیر پروژه مربوطه نیز پر می بایست ف) 6هر ردیف از فرم (به نوع هر آیتم با توجه  6پس از تکمیل فرم 

پروژه . براي پروژه هاي کیفی) 3اره پیوست شم( 5Αبراي پروژه هاي کمی و فرم ) 2پیوست شماره ( 5فرم شود، 

و یا کیفی ) Objective(هاي طراحی شده متناسب با نوع رشته و ماهیت کار می تواند به صورت کمی 

)Subjective (یک روز به امضاي کارشناس مسئول و معاون رسیده و پس از تکمیل،  ي نمونهکلیه فرم ها .طراحی شود
  .قات ارسال گرددبه دفتر مسابقبل از شروع مسابقات 

  
مثل اندازه گیري  ،به پروژه هاي گفته می شود که قابل اندازه گیري با ابزارهاي اندازه گیري باشد :پروژه هاي کمی

  .ابعاد قطعه کار

. شود در طراحی این پروژه ها بارم سوال مشخص شده و نحوه ارزشیابی با تلرانس مربوطه مشخص می

می باشند هر کارشناسی در هر زمان پروژه مربوطه را ارزشیابی  و واضح مشخصژه ها کامال وچون این نوع از پر

  .کند همان نمره را به رقابت کننده خواهد داد

 

mm245*50  اندازه قطعه کار : مثال   نمره 10بارم        ±

  نمره کاهش داده می شود 2میلیمتر خطا  2به ازاي هر 

 

به رقابت کننده ) نمره 10(میلیمتر باشد نمره کامل  2تلرانس با حداکثر  و 50*45در مثال فوق اگر قطعه کار 

بدین علت هر کارشناسی که . نمره کاسته می شود 2میلیمتر خطا  2در غیر این صورت به ازاي هر  ،شود داده می

هنگام نمره  .ند دادبع همه یک نمره را خواهطپروژه فوق را داوري کند نمی تواند نمره اي غیر واقعی بدهد و بال

  .نمایند دهی نیز تیم داوري صرف نظر از تعدادشان فقط یک نمره را به هرآیتم داده و امضاء می



 ٢

گی وشمزخمثل  ،باشدنبه پروژه هاي گفته می شود که قابل اندازه گیري با ابزارهاي اندازه گیري  :ییفپروژه هاي ک

  .یک کیک و یا تمیزي کار

 10تا  1به طور همزمان به پروژه نمره کارشناس  5 ،بارم سوالبدون در نظر گرفتن ژه ها در داوري این نوع از پرو

در اختیار دارد و پس از بررسی پروژه به طور  10تا  1به این صورت که هر کارشناس یک سري برگه . می دهند

 4بیش از اي چنانچه نمر ،کارشناس 5پس از مشاهده نمرات  ،می دهند 10تا  1کارشناس نمره اي بین  5همزمان هر 

برگه مربوطه ثبت شده و نمره در 5سپس هر  ،بایست دوباره نمره بدهد دیگران اختالف داشته باشد وي می نمره با

  .امضاء می گردد

  

  :نمره دهي در زمان مسابقات
که بدین صورت ) 4پیوست شماره (استفاده کرد  5در خصوص نمره دهی پروژه هاي کمی می بایست از فرم  - 1

ثبت آیتم هاي مورد نظر توسط گروه داوري ارزشیابی شده و نمره اکتسابی با قید توضیحات در فرم مربوطه 

و کارشناس مسئول ) کارشناس هم استانی(در انتها گروه داوري فرم را امضاء نموده و کارشناس همراه شود و  می
  .دنء می نمایفرم مورد نظر را امضانیز 

  

 5با توجه به دستور العمل  .استفاده می شود) 5پیوست شماره ( 5Aي کیفی از فرم در مورد پروژه ها - 2 

در فرم توسط کارشناس ناظر کارشناس بدون در نظر گرفتن بارم نمره آیتم مورد نظر را ارزشیابی کرده و 

ارشناس هم ک(کارشناس همراه پس از آن . فرم را امضاء می کنندتمامی کارشناسان در نهایت ثبت می نمایند و 
  .و کارشناس مسئول نیز فرم مورد نظر را امضاء می نمایند) استانی

  

استان قرار گیرد تا به دفتر مسابقات ارسال ارسال اطالعات در نهایت کلیه فرم ها می بایست در اختیار مسئول 

  .در همان روز ارزشیابی باید به دفتر مسابقات ارسال شود ي رشته هاي مدوالرالزم به ذکر است کلیه فرمها. شود
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  .... -مسابقات ملی مهارت .........
  6فرم 

  

  : ......................................نام رشته
ID نوع هر بخش  زمان نمره دهی  بارم  عنوان بخشهاي پروژه  

A          
B          
C          
D          
E          
F          
G          
H          

      100  جمع
  
  
  
  
  

  کارشناس مسئولنام و نام خانوادگی       کارشناس معاوننام و نام خانوادگی 
              

  :امضاء               :امضاء
  
  
  
  
  

 1ست شماره پیو

 :شماره رشته



 ٤

  ..... -مسابقات ملی مهارت.........
  )Objective(کمی  -5فرم 

  : ...............................................نام رشته
  .......: ...پروژه ID........ ..................................: ......عنوان پروژه

  : .................بارم  
تلرانس /اندازه  بارم  عنوان  ردیف

  توضیحات
  زمان نمره دهی

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

        جمع بارم زیر پروژه
  

  نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول      کارشناس معاون نام و نام خانوادگی
              

  :امضاء               :امضاء
  

 :شماره رشته

 2پیوست شماره 



 ٥

  .... - مسابقات ملي مهارت .........
  )Subjective(كيفي  -A۵فرم 

  ............................................: ............نام رشته

  : ..............بارم    ........................................: ..................................عنوان پروژه

  زمان نمره دهي  بارم  )Sub Project(عنوان زير پروژه   رديف
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

      جمع بارم زير پروژه
  

  نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول      وننام و نام خانوادگی کارشناس معا
              

  :امضاء               :امضاء

 3پیوست شماره 

 :شماره رشته



 ٦

  ..... -مسابقات ملي مهارت ........
  فرم نمره دهي

  )Objective(كمي  -۵فرم 
  .....: ......................................نام رقابت کننده و استان: ....................................        نام رشته

    : ......................................................................عنوان پروژه
  : ........................................................................................................عنوان زیر پروژه

 نمره اکتسابی نتیجه تلرانس توضیحات/اندازه بارم عنوان ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

   جمع

  
  

  3کارشناس  نام و نام خانوادگی    2کارشناس  نام و نام خانوادگی    1کارشناس  و نام خانوادگینام 
                  

  ءامضا          ء امضا          ء امضا
  
  

  وادگی کارشناس مسئولنام و نام خان      نام و نام خانوادگی کارشناس معاون
              

  :امضاء               :امضاء

 4پیوست شماره 

 :شماره رشته



 ٧

  ...... -مسابقات ملي مهارت .......
  فرم نمره دهي

  )Subjective(كيفي  - A۵فرم 
  : ...........................................نام رقابت کننده و استان: ....................................        نام رشته

      : .......................................................................ژهعنوان پرو
  : .........................................................................................................عنوان زیر پروژه

  

  بارم  آیتم  ردیف
  10نمرات کارشناسان از 

کارشناس 
1  

شناس کار
2  

کارشناس 
3  

کارشناس 
4  

کارشناس 
5  

                
                
                
                
                
                
                
                
                

  
  5کارشناس نوادگی نام و نام خا   4کارشناس نام و نام خانوادگی    3کارشناس نام و نام خانوادگی    2کارشناس نام و نام خانوادگی    1کارشناس نام و نام خانوادگی 

                
  ءامضا      ء امضا       ءامضا      ء امضا      ء امضا

  
  
  
  

  نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول      نام و نام خانوادگی کارشناس معاون
              

  :امضاء               :امضاء
 

 5پیوست شماره 

 :شماره رشته


