
)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

فهرست محتواي پروژه

توضیح مختصردر مورد پروژه-1
دستور العمل اجراي پروژه-2
)پروژه(نقشه کار عملی -3
برگ ارزشیابی-4
تجهیزاتلیست -5
لیست ابزار-6
لیست مواد مصرفی-7
مشخصات چعبه ابزار-8
لی اوت کارگاهی-9

نقشه سازه- 10



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

توضیح مختصر راجع به پروژه

.ه مدول جداگانه ودر سه روز پیاپی برگزار می شودپروژه آزمون در س

Aمدول :  روز اول

Bمدول : روز دوم

Cمدول:روز سوم

:ساعت به شرح ذیل می باشد24زمان برگزاري پروژه 

:روز اول 
14-18و10/8-12/ 10براي شرکت کنندگان       Aمطالعه وتوجیه پروژه 10/8-8

: روزدوم 
14-18و10/8-12/ 10براي شرکت کنندگان       Bجیه پروژه مطالعه وتو10/8-8

: روز سوم
14-18و10/8-12/ 10براي شرکت کنندگان      Cمطالعه وتوجیه پروژه 10/8-8

.انجام می گیرد18-20سوم از ساعت -دوم-ارزشیابی در روزهاي اول-



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

دستورالعمل اجراي پروژه

:روز اول
شامل دو جرز مربع یک آجره که در باال توسط یک نعل درگاه مثلثی طبقAاجراي مدول 

اجرانقشه به یکدیگر وصل میشوندوروي آن در سطح مشخص شده اندود ماسه سیمان 
.می گردد

:روز دوم
شامل برخورد سه دیوار نیم آجره در زوایاي مختلف طبق نقشهBاجراي مدول 

:روز سوم
اجراي هـره چینـی     –دجه   90شامل پیاده کردن دو دیوار نیم آجره با برخورد           Cاجراي مدول 

روي 
طبـق شـکل     زمین واجراي دیوار نیم آجره با طـرح آجـر ایـستاده بـه صـورت نـیم دایـره                   

واندازههاي داده شده در نقشه ودرنهایت اجراي طـرح فـرش روي زمـین در محـل مـشخص             
شده درنقشه با آجر قزاقی سفید بهی توپر

کلیه پروژه با آجر سفال سوراخدار در رنگهاي سفید بهـی وقرمـز وطـرح فـرش روي                  -
.زمین با آجر قزاقی سفید توپرطبق ابعاد داده شده در نقشه اجرا می گردد

.بندکشی در سطوح خارجی که نماي اصلی پروژه هم می باشد اجرا میگردد-



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

نقشه کار عملی

پرسپکتیو کلی پروژه



)1385( مسابقات ملی مهارتنهفتمی
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

نقشه کار عملی

پرسپکتیو کلی پروژه



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:اره جهانی رشتهشم1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

نقشه کار عملی

کلی پروژهپالن



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

نقشه کار عملی

Aاي اصلی مذئل نمپرسپکتیو 



)1385( مسابقات ملی مهارتینهفتم
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

نقشه کار عملی

Aنماي داخلی مدول پرسپکتیو 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:ماره جهانی رشتهش1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

نقشه کار عملی

Aاندازه گذاري مدول 

87



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

نقشه کار عملی

Aنماي جانبی مدول 



)1385( مسابقات ملی مهارتتمینهف
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

نقشه کار عملی

پالن هاي رجهاي اول تا ششم 
Aمدول 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

نقشه کار عملی

ارجی از نماي اصلی خپرسپکتیو 
Bمدول 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

نقشه کار عملی

Bداخلی مدول پرسپکتیو 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

نقشه کار عملی

نماي اصلی کلی از پرسپکتیو 
Bمدول 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

نقشه کار عملی

Bاندازه گذاري مدول 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

نقشه کار عملی

Bمدول پالن 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

نقشه کار عملی

Cنماي قوسی مدول پرسپکتیو 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

نقشه کار عملی

پرسپکتیو داخلی نماي قوسی 
Cمدول 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

نقشه کار عملی

Cپالن مدول 

قزاقی توپر آجر 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

نقشه کار عملی

Cاندازه گذاري مدول 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:تهشماره ملی رشآجرچینی :نام رشته

نقشه کار عملی

Cاندازه گذاري مدول 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی :نام رشته

:نام شهرستان :شماره شرکت کننده :نام شرکت کننده 

Aپروژه بیارزشیا

نمره بارمشرح کارردیف
اکتسابی

مالحظات

4ابعاد1
3شاغول بودن2
3همراستایی3
3ترازبودن4
4برش وپرداخت آجر5
2زوایا6
4)پیوندونقشه خوانی(مشخصات فنی 7
2بندکشی8
2ساخت الگو9
4چیدمان آجر نعل درگاه10
2بنديرنگ11
3اندود ماسه سیمان12
2نظافت13
2ایمنی14

40 جمع

کارشناس                               کارشناس مسئول                                         



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی:رشتهنام 

:نام شهرستان :شماره شرکت کننده :نام شرکت کننده 

Bارزشیابی پروژه 

نمره بارمشرح کارردیف
اکتسابی

مالحظات

5ابعاد1
3شاغول بودن2
3همراستایی3
2ترازبودن4
3برش وپرداخت آجر5
5یازوا6
پیوندونقشه (مشخصات فنی 7

)خوانی
3

2بندکشی8
2رنگ بندي9
1نظافت10
1ایمنی11

30 جمع

کارشناس                                                   کارشناس مسئول                                         



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجرچینی:نام رشته

:نام شهرستان :شماره شرکت کننده :نام شرکت کننده 

Cارزشیابی پروژه 

نمره بارمشرح کارردیف
تسابیاک

مالحظات

5ابعاد1
2شاغول بودن2
2همراستایی3
2ترازبودن4
2برش وپرداخت آجر5
4زوایا6
3)پیوندونقشه خوانی(مشخصات فنی 7
2بندکشی8
2رنگ بندي9
4طرح فرش کف10
1ایمنی11
1نظافت12

30 جمع

کارشناس                                                                                           کارشناس مسئول                                         



کارشناس                                                        کارشناس مسئول                                         

)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

20:شماره جهانی رشته1:شماره ملی رشتهآجر چینی         :نام رشته

)6فرم (ارزشیابی 
نمره اسامی ردیف

Aمدل 

نمره 
Bمدل 

نمره مدل 
C

مالحظاتنمره اکتسابیجمع کل 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14




