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  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانیمرحله ( 

  

  18  :شماره جهانی رشته  9  :شماره ملی رشته  تاسیسات الکتریکی :نام رشته

  توضیح مختصر راجع به پروژه

  
  نام رشته و شرح مهارت -1
  .می باشد) برق تجاری(أسیسات الکتریکی  نام مهارت ت-
- مدارس-دفاتر- سیم کشی تجاری برای تأسیسات الکتریکی وارائه خدمات تعمیر ونگهداری منازل-

تأسیسات الکتریکی با .بیمارستان ها وموارد مشابه دیگر در نظر گرفته می شود -هتلها–کارگاهها 
  .م می شوداستفاده از امکانات وتجهیزات موجود در بازار انجا

  . کلیه کارشناسان ورقابت کنندگان باید با شرح فنی آشنا باشند-
  . شناخت پروژه ونحوه اجرای آن در مسابقات ملی مهارت-
  . پروژه فقط شامل کارهای عملی می باشد-
  . دانش تئوری تنها محدود به اطالعات ضروری برای انجام دادن کار عملی می شود-
   کار عملی -2
نده باید با استفاده از تجهیزات و وسایل الکتریکی موجود خواسته های مورد نیاز برای اجرای  رقابت کن-
نصب تجهیزات وسیم کشی مدار باید منطبق بر نقشه های . زیر را انجام دهد ) پروژه های(ژولهای  ما

  .ارائه شده برای پروژه باشد
  . رعایت کنند نحوه امتیاز دهی پروژه ونکاتی که رقابت کنندگان باید-3

  . امتیاز دهی کل ماژول ها دریجیتالی ارزیابی می گردد–الف 
   تلرانس یا خطای مجاز در اندازه گیریها –ب 

  . میلیمتر می باشد2 میلیمتر خطای مجاز 400 تا 0 برای هر گونه اندازه گیری بین -
  . بشاد میلیمتر می3 میلیمتر خطای مجاز800تا400 برای هرگونه اندازه گیری بین -
  . میلیمتر می باشد4 به باال خطای مجاز 800 برای هرگونه اندازه گیری بین -
  . برابر قطر لوله نباشد مورد قبول است 6 برای لوله ها یک شعاع خمش استاندارد معینی که کمتر از -
  



  
  

  
  
 

  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانیمرحله  (

  

  18  :شماره جهانی رشته  9  :شماره ملی رشته  یتاسیسات الکتریک :نام رشته

  توضیح مختصر راجع به پروژه

 

  . است برابر قطر لوله نباشد مورد قبول3برای کابلها یک شعاع خمش استاندارد معینی که کمتر از  -
 L-Nجهت تشخیص فازونول در پریزهای تک فاز از نمای روبرو خالف عقربه های ساعت  -

 L1-L2-L3-N-PEونول در پریز سه فاز خالف عقربه های ساعت  هاترتیب شناسایی فاز  -

 

  
  )پروژه(شناسایی ماژولها) 1(جدول شماره یک 

  
  محل اجرای پروژه  )اجرای نقشه(نحوه انجام کارعملی  زمان انجام کار  نام پروژه  ماژول پروژه

1  
  کنتور سه فازوبخشی از مدار روشنایی

2  
نصب وسیم کشی کنتور سه فازومدارتبدیل و صلیبی طبق 

  .....نقشه صفحه
 Aپانل 

 B,Dپانل  ....نصب وسیم کشی تجهیزات الکتریکی طبق نقشه صفحه  9  تأسیسات سیم کشی وروشنایی  2

3  
  تأسیسات کنترلی وراه اندازی

5/6  
نصب تجهیزات وسیم کشی ومونتاژ تابلو وراه ادازی التکتور 

  .....شه صفحهموتور طبق نق
 Cپانل 

4  

  عیب یابی

1  

–مقاومت عایقی –مشخص نمودن عیوب الکتریکی شامل 

اتصال زمین دریک -اتصال باز–اتصال کوتاه –تنظیمات بی 

  مدار راه اندازی

  پانلهای مخصوص عیب یابی

 

  
  



 
  

  
  
 

  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانیمرحله  (

  

  18  :شماره جهانی رشته  9  :شماره ملی رشته  ریکیتاسیسات الکت :نام رشته

  دستورالعمل اجرای پروژه 
 
  : شرح فنی پروژه  -4

 نوشته و د رمحل آن نصب کنند ) لیبل(رقابت کنندگان باید از روی نقشه شماره قطعات را روی  -
 .نتخاب شود  باشد وفاصله بست ها منظم و مساوی ا 5cmفاصله بست از ابتدا وانتهای لوله یا کابل  -
 . عبورداده شوند  PVCتمام کابلهایی که به تابلو وارد شده یا خارج می شوند باید با استفاده از گلند  -
 سانتی متر با محل ورودی وخروجی خود فاصله داشته باشند واگر از گلند 8تمام لوله ها در ابتدای مسیر خود  -

 . سانتی متر رعایت شود 5استفاده نشود این فاصله 
 یک بست زده 20cm یک بست زده شود و در کابل ها به ازای هر 40cm لوله ها فاصله بست ها به ازای هر در -

 .شود 
به  یک مدار فرمان یا روشنائی Logo – Zelio – Zen – Easy ها شامل PLCبرنامه نویسی با انوع مینی  -

 ) دقیقه 30درمدت ( . اختیار استان می باشدصورت عملی به
  امتیاز می باشد که در ارزیابی باید در نظر گرفته شود 5 دارای PLC با مینی برنامه نویسی -
 . ساعت اجرا می شود 5/18کلیه پروژه های استانی در سه روز به مدت  -
توسط محل برگزاری تأمین و در اختیار شرکت بطور یکسان کلیه مواد مصرفی ابزار آالت وتجهیزات باید  -

 .کنندگان قرار گیرد 
ا با خود نده گان مجاز هستند هر وسیله دیگری که در روند پیشرفت کار به آنها کمک می کند رآزمون ده -

 )جز تجهیزات. (همراه داشته باشند
   ارزیابی-4   
A /  امتیاز15/اندازه گیری   
B /  امتیاز20/ عملکرد   
C / امتیاز10/ نصب تجهیزات   
D /، امتیاز20/ کابلها  نصب لوله ، داکتها   

 E /امتیاز5/ اظت شخص وسیستم حف  
F /  امتیاز15/ سیم کشی و اتصاالت   
G /امتیاز10/ آزمایش مدار   
H / امتیاز5/ عیب یابی   

   امتیاز100: جمع کل 
  



  
  
  
 

  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانیمرحله  (

  

  18 :شماره جهانی رشته  9 :شماره ملی رشته  تاسیسات الکتریکی  :نام رشته

  A و Bدستورالعمل اجرای پروژه

  
  
  ار می شود د شا خه برق کنتور برقبا وصل پنج- 1
   سه فاز برق وارد مدار می شود F1با وصل فیوز سه فاز و - 2
  ار خواهد شد د برقP1 وصل شود پریزQ3 صورتی که در Q2با وصل بودن - 3
  ار خواهد شد د برقP3,P2 وصل شود پریزهای Q4 در صورتی که Q2با وصل بودن - 4
شوند   جذب میK1 زده شوند کنتاکتور S4,S3,S2 چنانچه یکی از کلید هیا Q5در صورت وصل بودن - 5

   می شوند  روشنE1 المپ Q6و در صورت وصل کردن 
  .  روشن می شود E3ه  زده شود مصرف کنندS1 چنانچه کلید Q7با وصل بودن - 6
 عمل کرده و با وصل KM2 فعال شده و در شرایط الزم (PIR) فتوسل  Q8در صورت وصل شدن - 7

  .  روشن خواهد شد E2 المپ Q9شدن 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  
 

  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانیمرحله  (

  

  18 :شماره جهانی رشته  9 :شماره ملی رشته  تاسیسات الکتریکی  :نام رشته

 Cدستورالعمل اجرای پروژه

  
  
   جهت حفاظت مدار قدرت الکترو موتور سه فازه F31فیوز - 1
   جهت حفاظت مدار فرمان الکتروموتور سه فازه F32فیوز - 2
  الکترو موتور سه فازه بکار می رود  جهت چپگرد راستکرد S32,S31شستی های - 3
   جهت چپگرد و راستگرد سریع الکترو موتو رسه فازه به کار می رود S34,S33ی امیکرو سوئیچ ه- 4
   جهت خاموش کردن الکترو موتور استفاده می شود S30شستی - 5
ه فاز  در حالت چپگرد الکترو موتور سH32 در حالت راستگرد و چراغ سیگنال H31چراغ سیگنال - 6

  روشن می شود 
   روشن می گردد F30 در صورت عکس العمل بی متال H30چراغ سیگنال - 7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 























  
  
  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانیمرحله  (

  :شماره جهانی رشته  :شماره ملی رشته  تاسیسات الکتریکی :نام رشته
  :       استان:                                                            شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

     Aلوله و کابلهای مدل ،نصب داکت ارزشیابی 
  بارم  شرح کار  ردیف

  مالحظات  نمره اکتسابی  

      274/0   محکم بسته شده است 1قطعۀ شماره   1
      274/0  .  تراز است 2قطعۀ شماره   2
      274/0  .  محکم بسته شده است 2قطعۀ شماره   3
      274/0  . ستگی ندارد  یکپارچه بوده و شک2قطعۀ شماره   4
      274/0   تراز است 3قطعۀ شماره   5
      274/0  .  محکم نصب شده است 3قطعۀ شماره   6
      274/0   تراز است 4قطعه شماره   7
      274/0  .  محکم نصب شده است 4قطعه شماره   8
      274/0  .  تراز است 5قطعه شماره   9

      274/0   محکم نصب شده است 5قطعه شماره   10
      274/0  .  تراز است 6قطعه شماره   11
      274/0  .  محکم نصب شده است 6قطعه شماره   12

        ع کل جم  
  

          :                                                 محل امضاء

            کارشناس  کارشناس        کارشناس                                                                    کارشناس مسئول

  



 
  

  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین                                                                                                                                            
  )مرحله استانی (

   18:شماره جهانی رشته   9:ره ملی رشتهشما   تاسیسات الکتریکی :نام رشته
  :استان:                                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

                              Aصب تجهیزات مدل ن                                                    ارزشیابی      
  بارم  شرح کار  ردیف

  مالحظات  نمره اکتسابی  

       285/0  کنتور سه فاز محکم نصب شده است   1
       285/0  کنتور سه فاز تراز می باشد   2
      285/0  کنتور سه فاز شکستگی ندارد   3
Sکلید تبدیل   4 2

      285/0   است  محکم نصب شده
Sکلید تبدیل   5 2

      285/0  تراز است 
Sکلید تبدیل   6 2

      285/0  شکستگی ندارد 
Sکلید صلیبی   7 3

      285/0  . محکم نصب شده است 
Sکلید صلیبی   8 3

      285/0  تراز است 
Sصلیبی کلید   9 3

      285/0  . شکستگی ندارد 
Sکلید تبدیل   10 4

      285/0  . محکم نصب شده است 
Sکلید تبدیل   11 4

      285/0  .تراز است 
Sکلید تبدیل   12 4

      285/0  . شکستگی ندارد 
      285/0  . امل  به کابل وصل شده است نری پنج شاخه ک  13

  :جمع  
  

      

  
  
  
  

        

          :محل امضاء                                                 
  کارشناس            کارشناس    کارشناس      کارشناس مسئول                                                                  

  



 
  

  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتن هفتمی
  )مرحله استانی (

  :شماره جهانی رشته  :شماره ملی رشته   :نام رشته
  :استان:                                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

    Aکشی مدل ارزشیابی سیم 
  بارم  شرح کار  ردیف

  مالحظات  نمره اکتسابی  

      2/0  اتصاالت سیم های پنج شاخه صحیح است   1
      2/0  اتصاالت سیمهای سه شاخه محکم است   2
      2/0  اتصاالت سیمهای کنتور سه فاز صحیح است   3
      2/0  . اتصاالت سیمهای کنتور سه فاز محکم است   4
      2/0  .  محکم است S2د تبدیل اتصاالت سیمهای کلی  5
      2/0  .  صحیح است S2اتصاالت سیمهای کلید تبدیل   6
      2/0   محکم است S3اتصاالت سیمهای کلید صلیبی   7
      2/0  .  صحیح است S3اتصاالت سیمهای کلید صلیبی   8
      2/0  محکم است S4اتصاالت سیمهای کلید تبدیل   9

      2/0  .  صحیح است   S4اتصاالت سیمهای کلید تبدیل   10
        ع کل جم  

  



 
  

  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارت                                                                   هفتمین 
  )مرحله استانی (

  18:شماره جهانی رشته  9:شماره ملی رشته   تاسیسات الکتریکی :نام رشته
  :استان:                                                                                                  شماره شرکت کننده:              نام شرکت کننده

    Aاندازه گیری مدل                                                               
  شرح کار  ردیف

  بارم
  

نمره 
  مالحظات  اکتسابی

      176/0  طبق نقشه است 1قطعه شماره اندازه   1
      176/0   طبقه نقشه است 2اندازه قطعه شماره   2
      176/0   از خط تراز باال طبقه نقشه است 2فاصه محور قطعه شماره   3
      176/0   طبق نقشه است 3اندازه قطعه شماره   4
      176/0   از لبه سمت چپ پازل طبق نقشه است 3فاصله قطعه شماره   5
      176/0   طبق نقشه است 4اندازه قطعه شماره   6
      176/0   از پانل مجاور طبقه نقشه است 4فاصله قطعه شماره   7
      176/0   طبق نقشه است 5اندازه قطعه شماره   8
      176/0   از پانل مجاور طبق نقشه است 5فاصله قطعه شماره   9

      176/0   طبق نقشه است 6اندازه قطعه شماره   10
      176/0   از پانل مجاور طبق نقشه است 6صله قطعه شماره فا  11
      176/0   از لبه سمت چپ پانل طبق نقشه است 5فاصله محورقطعه   12
      176/0   از پانل مجاور طبق نقشه است S2فاصله محور کلید تبدیل    13
      176/0   از خط تراز باال طبق نقشه است s2فاصله محور کلید تبدیل   14
15   

  ل مجاور طبق نقشه است  از پان3�له کلید صلیبی فاص
176/0      

      176/0   از خط تراز باال طبق نقشه است S3فاصله محور کلید صلیبی   16
      176/0  ل مجاور طبق نقشه است از پانS4فاصله کلید تبدیل   17
      176/0   از خط تراز باال طبق نقشه است S4فاصله محور کلید تبدیل   18

        جمع   
  



 
  

  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )مرحله استانی (

  18:شماره جهانی رشته  9:شماره ملی رشته   تاسیسات الکتریکی :نام رشته
  :              استان:                                                     شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

  A,Bعملکرد مدار مدل 
  بارم  شرح کار  ردیف

  مالحظات  نمره اکتسابی  

        با وصل پنج شاخه به برق کنتور بر قرار می شود   1
         برق دارد Q1 سه فاز F1 ورودی کلید Q0با وصل فیوز سه فاز   2
         خروجی آن برقرار می شود Q1 سه فاز F1با وصل کلید   3
         برق دارند Q3,Q4 ورودی فیوز های Q2 وصل فیوز تک فاز با  4
         برقرار می شود P1 پریزهای Q3با وصل فیوز   5
         برقرار می شود P2,P3 پریز های Q4با وصل فیوز   6
        صلیبی بر قرار می شود – مدار تبدیل Q5با وصل فیوز   7
        می کند  عمل KM1 کنتاکتور S2با تغییر حالت کلید تبدیل   8
         علم می کند KM1 کنتاکتور S3با تغییر حالت کلید صلیبی   9

         عمل می کند KM1 کنتاکتور S4با تغییر حالت کلید تبدیل   10
 روش E1 جذب شده است المپ KM1 در صورتیکه کنتاکتور Q6با وصل فیوز   11

  می شود 
      

         روشن میشوند E3 المپ فلورسنت S1 و کلید تک پل Q7با وصل فیوز   12
         برقرار می شود ؟ PIR ورودی فتوسل Q8با وصل   13
         جذب می شود ؟ KM2در صورت تحریک فتوسل کنتاکتور   14
         جذب باشدروشن میشود ؟KM2 در صورتیکه Q9با وصل فیوز   15
         خاموش می شود ؟E2با تحریک مجدد فتوسل و سپری شدن زمان الزم المپهای   16
       جمع  

  



 
  

  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )مرحله استانی (

  18:شماره جهانی رشته  9:شماره ملی رشته   تاسیسات الکتریکی :نام رشته
   Bسیم کشی مدل 

  بارم  شرح کار  ردیف
  مالحظات  نمره اکتسابی  

      2/0   محکم است Q0اتصاالت فیوز سه فاز   1
 با سر سیم زیر پیچ قرار Q0سیم های فیوز سه فاز   2

  گرفته اند 
2/0      

      2/0   محکم بسته شده است Q1 سه فازه F1اتصاالت کلید   3
 با سر سیم زیر پیچ قرار Q1 سه فازه F1سیم های کلید   4

  گرفته است 
2/0      

      2/0   محکم است Q2اتصاالت فیوز   5
      2/0   با سیم زیر پیچ قرار گرفته است  Q2سیم های فیوز   6
      2/0   محکم است Q3اتصاالت فیوز   7
      2/0   با سر سیم زیر پیچ قرار گرفته است Q3سیم های فیوز   8
      2/0   محکم است Q4اتصاالت فیوز   9

      2/0   با سر سیم زیر پیچ قرار گرفته است Q4سیم های فیوز   10
      2/0   صحیح است P1اتصاالت پریز   11
      2/0  حیح است  صP1اتصاالت سیمهای پریز   12
      2/0   محکم است P2اتصاالت پریز   13
      2/0   صحیح است P2اتصاالت سیمهای پریز   14
      2/0   محکم است P3اتصاالت پریز   15
      2/0   صحیح است P3اتصاالت سیمهای پریز   16
      2/0   محکم است Q5اتصاالت فیوز   17



  
  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  ) استانیمرحله (

  18:شماره جهانی رشته  9:شماره ملی رشته   تاسیسات الکتریکی :نام رشته
  :استان:                                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

   Bسیم کشی مدل 

  بارم  شرح کار  ردیف
  مالحظات  نمره اکتسابی  

      2/0   با سر سیم بسته شده است 5�اتصاالت فیوز   18

      2/0   محکم است KMIاتصاالت کنتاکتور   19
      2/0  با سر سیم نصب شده است KMIاتصاالت سیمهای کنتاکتور   20
      2/0   محکم است Q6اتصاالت فیوز   21
      2/0  ته شده است   با سر سیم بسQ6اتصاالت سیمهای فیوز   22
      2/0   محکم است E1اتصاالت المپ   23
      2/0   صحیح است E1اتصاالت سیمهای المپ   24
      2/0   محکم است E2اتصاالت المپ   25
      2/0   صحیح است E2اتصاالت سیمهای المپ   26
      2/0   محکم است Q7اتصاالت فیوز   27
      2/0  ه است  با سر سیم بسته شدQ7اتصاالت سیمهای فیوز   28
      2/0   محکم است S1اتصاالت کلید تک پل   29
      2/0   صحیح است S1اتصاالت سیمهای کلید تک پل   30
      2/0   محکم است E3اتصاالت المپ فلورسنت   31
      2/0   صحیح است E3اتصاالت سیمهای فلورسنت   32
      2/0   محکم است Q8 اتصاالت فیوز   33
      2/0   با سر سیم نصب شده است Q8اتصاالت سیمهای فیوز   34
      2/0   محکم است PIRاتصاالت فتوسل   35



 
  

  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )مرحله استانی (

  18:شماره جهانی رشته  9:شماره ملی رشته   تاسیسات الکتریکی :نام رشته
   Bسیم کشی مدل 

  بارم  شرح کار  ردیف
  

نمره 
  مالحظات  اکتسابی

36  
   صحیح است ���صاالت سیمهای فتوسل ات

2/0      

      2/0   محکم است KM2اتصاالت کنتاکتور   37
      2/0   صحیح است KM2اتصاالت کنتاکتور   38
      2/0   محکم است Q9اتصاالت فیوز   39
      2/0   با سر سیم بسته شده است Q9اتصاالت سیمهای فیوز   40
      2/0  رعایت شده است P1آیا سیم آبی رنگ برای سیم نول در پریز   41
      2/0   رعایت شده است P2آیا سیم آبی رنگ برای سیم نول در پریز   42
      2/0  رعایت شده است P3آیا سیم آبی رنگ برای سیم نول در پریز   43
      2/0   طبق رنگ رعایت شده است P1آیا سیم ارت در پریز   44
      2/0  ت  طبق رنگ رعایت شده اسP2آیا سیم ارت در پریز   45
      2/0   طبق رنگ رعایت شده است P3آیا سیم ارت در پریز   46
      2/0   محکم است A1اتصال سیمهای ترمینالهای ورودی تابلوی   47
توسط سر سیم زیر A1سیمهای ترمینال های ورودی تابلوی   48

 پیچ قرار گرفته اند 
2/0      

      2/0   محکم استA1اتصال سیمهای ترمینالهای خروجی تابلوی  49
 توسط سر سیم زیر A1سیم های ترمینالهای خروجی تابلوی   50

  پیچ قرار گرفته اند 
2/0      

        :                                                                                        جمع   
          :                                                 محل امضاء

            کارشناس  کارشناس        کارشناس                                                                 کارشناس مسئول   

  



  
  

  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )مرحله استانی(

   18:شماره جهانی رشته  9:شماره ملی رشته   تاسیسات الکتریکی :نام رشته
  :استان:                                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

   B نصب تجهیزات مدل
  بارم  شرح کار  ردیف

  مالحظات  نمره اکتسابی  
      285/0  محکم نصب شده است P1پریز   1
      285/0   تراز است P1پریز   2
      285/0   شکستگی ندارد P1 پریز   3
      285/0   محکم نصب شده است P2پریز   4
      285/0   تراز است P2پریز   5
      285/0  شکستگی ندارد P2پریز   6
      285/0   محکم نصب شده است P3پریز   7
      285/0   تراز است P3پریز   8
      285/0   شکستگی ندارد P3پریز   9

      285/0   محکم نصب شده است S1کلید تک پل   10
      285/0   تراز است S1کلید تک پل   11
      285/0   شکستگی ندارد S1کلید تک پل   12
      285/0   محکم نصب شده است PIRکلید فتوسل    13
      285/0   تراز است PIRکلید فتوسل   14
      285/0   شکستگی ندارد PIRکلید فتوسل   15
     285/0  شده است  محکم نصب E3المپ فلورسنت   16
     285/0   تراز است E3المپ فلورسنت   17
     285/0   شکستگی ندارد E3المپ فلورسنت   18
      285/0   محکم نصب شده است E1 المپ   19
      285/0   شکستگی ندارد  E1المپ   20
      285/0   محکم بسته شده است E2المپ    21
      285/0   شکستگی ندارد E2المپ   22
        :                                                                            جمع            

          :                                                 محل امضاء

        کارشناس      کارشناس        کارشناس                                                                    کارشناس مسئول



  
  
  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )مرحله استانی (

  18:شماره جهانی رشته  9:شماره ملی رشته   تاسیسات الکتریکی :نام رشته
  :                          استان:                                         شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

    Bاندازه گیری مدل                                                               
  بارم  شرح کار  ردیف

  مالحظات  نمره اکتسابی  

      176/0   طبق نقشه است 7اندازه قطعه شماره   1
 از خط تراز افقی طبق نقشه 7فاصله محور قطعه شماره   2

  ت اس
176/0      

 طبق نقشه 7 نسبت به قطعه شماره 8زاویه قطعه شماره   3
  است 

176/0      

 طبق نقشه 9 نسبت به قطعه شماره 8زاویه قطعه شماره   4
  است 

176/0      

      176/0   طبق نقشه است 9اندازه قطعه شماره   5
      176/0  از خط تراز باال طبق نقشه است 9فاصله محور قطعه شماره   6
      176/0   طبق نقشه است 10دازه قطعه شماره ان  7
 نسبت به خط تراز عمودی 10فاصله محور قطعه شماره   8

  طبق نقشه است 
176/0      

      176/0   طبق نقشه است 11اندازه قطعه شماره   9
 نسبت به خط تراز عمودی 11فاصله محور قطعه شماره   10

  طبق نقشه است 
176/0      

      176/0   طبق نقشه است 12اندازه قطعه شماره   11
      176/0  طبق نقشه است نسبت به خط تراز افقی 12فاصله محور قطعه شماره   12



 
  

  
  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )مرحله استانی (

  18:شماره جهانی رشته  9:شماره ملی رشته   تاسیسات الکتریکی :نام رشته
  :استان:                                                                                           شماره شرکت کننده:                     نام شرکت کننده

    Bاندازه گیری مدل                                                               
  بارم  شرح کار  ردیف

  مالحظات  نمره اکتسابی  

      176/0   طبق نقشه است 13ماره اندازه قطعه ش  13
 نسبت به خط تراز عمودی طبق 13فاصله محور قطعه شماره   14

  نقشه است 
176/0      

      176/0   طبق نقشه است 14اندازه قطعه شماره   15
 نسبت به خط تراز عمودی طبق 14فاصله محور قطعه شماره   16

  نقشه است 
176/0      

      176/0   است  طبق نقشه15اندازه قطعه شماره   17
 نسبت به خط تراز عمودی طبق 15فاصله محور قطعه شماره   18

  نقشه است 
176/0      

      176/0   طبق نقشه است 16اندازه بازوی عمودی قطعه شماره   19
      176/0   طبق نقشه است 16اندازه بازوی افقی قطعه شماره   20
      176/0   طبق نقشه است 17اندازه بازوهای عمودی قطعه شماره   21
 نسبت به خط تراز عمودی 17فاصله بازوهای عمودی قطعه شماره   22

  طبق نقشه است 
176/0      

 نسبت به خط تراز عمودی 18فاصله بازوهای عمودی قطعه شماره   23
  طبق نقشه است 

176/0      

 نسبت به خط تراز عمودی 19اندازه بازوی عمودی قطعه شماره   24
  طبق نقشه است 

176/0      



 
  

  
  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )مرحله استانی (

  18:شماره جهانی رشته  9:شماره ملی رشته   تاسیسات الکتریکی :نام رشته
  :             استان:                                                      شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

    Bاندازه گیری مدل                                                               
  بارم  شرح کار  ردیف

  مالحظات  نمره اکتسابی  

      176/0   نسبت به خط تراز افقی طبق نقشه است 19اندازه بازوی افقی قطعه شماره   25
 نسبت به خط تراز 20 اندزاه بازوی عمودی قطعه شماره  26

  عمودی طبق نقشه است 
176/0      

 نسبت به خط تراز 20اندازه بازوی افقی قطعه شماره   27
  افقی طبق نقشه است 

176/0      

 نسبت تراز افقی و عمودی طبق نقشه E1فاصله سرپیچ   28
  است

176/0      

 نسبت تراز افقی و عمودی طبق نقشه E2فاصله سرپیچ   29
  است 

176/0      

 نسبت به تراز افقی طبق E3فاصله محور فلورسنت   30
  نقشه است

176/0      

 نسبت به تراز عمودی طبق E3فاصله محور فلورسنت   31
  نقشه است 

176/0      

 نسبت به تراز افقی طبق S1فاصله محور کلید یک پل   32
  نقشه است 

176/0      

 نسبت به تراز عمودی طبق S1فاصله محور کلید یک پل   33
  نقشه است 

176/0      



 
  

  
  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )مرحله استانی (

  18:شماره جهانی رشته  9:شماره ملی رشته   تاسیسات الکتریکی :نام رشته
  :                                                        استان:           شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

    Bاندازه گیری مدل                                                               
  بارم  شرح کار  ردیف

  مالحظات  نمره اکتسابی  

      176/0  نسبت به خط تراز افقی طبق نقشه است PIRفاصله محور فتوسل   34
      176/0  نسبت به خط تراز افقی طبق نقشه است PIRفاصله محور فتوسل   35
      176/0   نسبت به خط تراز افقی طبق نقشه است P3فاصله محور پریز   36
      176/0   نسبت به خط تراز عمودی طبق نقشه است P3فاصله محور پریز   37
      176/0  است  نسبت به خط تراز افقی طبق نقشه A1فاصله محور تابلو ی،  38
 نسبت به خط تراز عمودی طبق نقشه A1فاصله محور تابلوی   39

  است 
176/0      

      176/0   نسبت به خط تراز عمودی طبق نقشه است P2فاصله محور پریز   40
      176/0   نسبت به خط تراز افقی طبق نقشه است P2فاصله محور پریز    41
      176/0  مودی طبق نقشه است  نسبت به خط تراز عP1فاصله محور پریز   42
      176/0  است  نسبت به خط تراز افقی طبق نقشه P1فاصله محور پریز   43

        جمع   
  
  

  :محل امضاء 
  کارشناس مسئول               کارشناس                        کارشناس                                کارشناس 

 



  
  

  
  

  )1385( ارت مسابقات ملی مههفتمین 
  )مرحله استانی (

  :شماره جهانی رشته  :شماره ملی رشته   :نام رشته
  :استان:                                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

                                          B ارزشیابی نصب داکت ، لوله ،کابلهای مدل                                                                       
  بارم  شرح کار  ردیف

  مالحظات  نمره اکتسابی  

      274/0   محکم نصب شده است 7قطعه شماره   1
      274/0  .  تراز می باشد 7قطعه شماره   2
      274/0  .  شکستگی ندارد 7ه قطعه شمار  3
      274/0   کنار هم جفت شده است 8 و7لبه زوایای قطعه شماره   4
      274/0   محکم نصب شده است 8قطعه شماره   5
      274/0  .  شکستگی ندارد 8قطعه شماره   6
      274/0  .  کنار هم جفت شده است 9 و 8لبه زوایای قطعه شماره   7
      274/0  شده است  محکم نصب 9قطعه شماره   8
      274/0  .  تراز می باشد 9قطعه شماره   9

      274/0  .   شکستگی ندارد 9قطعه شماره   10
      274/0  .  محکم نصب شده است 10قطعه شماره   11
      274/0  .  تراز می باشد 10قطعه شماره   12
      274/0   شکستگی ندارد 10قطعه شماره    13
      274/0  شده است  محکم نصب 11قطعه شماره    14
      274/0   تراز می باشد 11قطعه شماره    15
      274/0   شکستگی ندارد 11قطعه شماره    16
      274/0   محکم نصب شده است  12قطعه شماره   17
      274/0   تراز می باشد 12قطعه شماره   18



  
  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )مرحله استانی (

  :شماره جهانی رشته  :ه ملی رشتهشمار   :نام رشته
  :استان:                                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

  Bنصب داکت ،لوله ،کابل های مدل  ارزشیابی
  بارم  شرح کار  ردیف

  مالحظات  نمره اکتسابی  

      274/0   شکستگی ندارد 12قطعه شماره   19
      274/0  فارسی  بر و جفت شده است 12و11زوایای قطعه شماره    20
      274/0   محکم نصب شده است 13قطعه شماره   21
      274/0   تراز می باشد 13قطعه شماره   22
      274/0   شکستگی ندارد 13قطعه شماره   23
      274/0   نصب شده است  محکم14قطعه شماره   24
      274/0   تراز می باشد 14قطعه شماره   25
      274/0   شکستگی ندارد 14قطعه شماره   26
      274/0   محکم نصب شده است 15قطعه شماره   27
      274/0   تراز می باشد 15قطعه شماره   28
      274/0   شکستگی ندارد 15قطعه شماره   29
      274/0   است  محکم نصب شده16قطعه شماره   30
      274/0   تراز می باشد  16قطعه شماره   31
      274/0   سوختگی و شکستگی ندارد 16قطعه شماره   32
      274/0   دارای خم درست می باشد 16قطعه شماره   33
      274/0   محکم نصب شده است 17قطعه شماره   34
      274/0   تراز  می باشد 17قطعه شماره    35
      274/0   سوختگی و شکستگی ندارد 17قطعه شماره   36

  



  
  

  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )مرحله استانی (

  :شماره جهانی رشته  :شماره ملی رشته   :نام رشته
  :                          استان:                                         شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

  Bکابلهای مدل ،  لوله  ، ب داکتنصارزشیابی   
  بارم  شرح کار  ردیف

  مالحظات  نمره اکتسابی  

      274/0   دارای خم و زوایای درست می باشد 17قطعه شماره   37
      274/0   محکم نصب شده است 18قطعه شماره   38
      274/0   تراز می باشد 18قطعه شماره   39
      274/0   دارای خم و زوایای درست می باشد 18قطعه شماره   40
      274/0   محکم نصب شده است  19قطعه شماره   41
      274/0   دارای خم درست می باشد 19قطعه شماره   42
      274/0   محکم نصب شده است 20قطعه شماره   43
      274/0   دارای زاویه خم درست می باشد 20قطعه شماره   44

        ع کل جم  
  
  
  
  

  :محل امضاء 
  کارشناس مسئول               کارشناس                        کارشناس                                کارشناس 

 



  
  

  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )مرحله استانی (

  18:هشماره جهانی رشت  9:شماره ملی رشته   تاسیسات الکتریکی :نام رشته
  :استان:                                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

  Cمدل ) سیم بندی (سیم کشی 
  بارم  شرح کار  ردیف

  
نمره 
  مالحظات  اکتسابی

      2/0  صل شده است  محکم وF31آیا سیمها به فیوز   1
      2/0   قرار گرفته است F31آیا سیمها توسط سر سیم زیرپیچهای فیوز   2
      2/0   محکم وصل شده است KM31آیا سیمها به کنتاکتور   3
      2/0  قرار گرفته است KM31آیا سیمها توسط سر سیم زیر پیچهای کنتاکتور   4
      2/0    محکم وصل شده استKM32آیا سیمها به کنتاکتور   5
      2/0   قرار گرفته است KM32آیا سیمها با سر سیم زیر پیچهای کنتاکتور   6
      2/0   قرار گرفته است F30 آیا سیمها به رله حرارتی   7
      2/0   قرار گرفته است F30آیا سیمها با سر سیم زیر پیچهای رله حرارتی   8
      2/0   محکم وصل شده است F32آیا سیمها به فیوز   9

      2/0   قرار گرفته است F32آیا سیمها با سر سیم زیر پیچهای فیوز   10
      2/0   محکم وصل شده است F34آیا سیمها به فیوز   11
      2/0   قرار گرفته است F34آیا سیمها با سر سیم زیر پیچهای فیوز   12
      2/0  نگ استاندارداستفاده شده است آیا سیم ارت الکتروموتور از ر  13
      2/0   نول برای کنتاکتور ها از رنگ استاندارد استفاده شده استآیا سیم  14

  



  
  

  
  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )مرحله استانی (

  18:شماره جهانی رشته  9:شماره ملی رشته   تاسیسات الکتریکی :نام رشته
  Cعملکرد مدار مدل 

  مالحظات  نمره اکتسابی  بارم  شرح کار  ردیف
      645/0   برق دارند؟KM31,KM32 ورودی کنتاکتور های F31فیوز با وصل   1
      645/0   مدار فرمان برق دار می شود ؟F32با وصل فیوز   2
      645/0   الکترو موتور راه اندازی میشود؟S31با فشار دادن شستی   3
      645/0   الکترو موتور خاموش میشود ؟S30با فشار دادن شستی   4
      645/0  ور در جهت عکس راه اندازی می شود الکترو موتS32 با فشار دادن شستی  5
      645/0   موتور خاموش می شود ؟S30با فشار دادن شستی   6
 تغییر S33در صورتی که موتور در حال کار باشد با فشار میکرو سوئیچ   7

  جهت گردش حاصل می شود ؟
645/0      

 تغییر S34و سوئیچ در صورتی که موتور در حال کار باشد با فشار میکر  8
  گردش حاصل می شود ؟

645/0      

      645/0   روشن می شود ؟H31در زمان راه اندازی الکترو موتور در حالت راستگرد المپ   9
      645/0   روشن می شود ؟H32در زمان راه اندازی الکترو موتور در حالت چپگرد المپ   10
      645/0   روشن می شود ؟H30با تحریک رله حرارتی المپ   11
      645/0   عمل نمی کند ؟ S32در حالت راه اندازی الکتروموتور بصورت راستگرد آیا شستی   12
      645/0   عمل نمی کند ؟S31در حالت راه اندازی الکترو موتور بصورت راستگرد آیا شستی   13
 بطور همزمان الکترو موتور راه S31,S32آیا با فشار دادن شستی های   14

  ود ؟اندازی نمی ش
645/0      

      645/0   مدار قطع می شود EMنسی ژبا فشردن امر  15
        :                                                                                 جمع   

  



  
  

  
  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )مرحله استانی (

  18:شماره جهانی رشته  9:هشماره ملی رشت   تاسیسات الکتریکی :نام رشته
  :استان:                                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

    Cاندازه گیری مدل                                                               
  مالحظات  نمره اکتسابی  بارم  شرح کار  ردیف

      176/0   طبق نقشه می باشد 21اندازه قطعه   1
      176/0   از خط تراز باال طبق نقشه می باشد 21فاصله قطعه شماره   2
      176/0   از خط تراز افقی طبق نقشه می باشد 22فاصله محور قطعه   3
      176/0  بق نقشه است از خط تراز عمودی ط22فاصله محور قطعه   4
      176/0   از خط تراز افقی طبق نقشه است 23فاصله محور   5
      176/0   از خط تراز عمودی طبق نقشه است 23فاصله محور قطعه   6
      176/0   از خط تراز عمودی طبق نقشه است 24فاصله بازوی چپ قطعه   7
      176/0  ست  از خط تراز عمودی طبق نقشه ا24فاصله بازوی راست قطعه   8
      176/0   از خط تراز افقی طبق نقشه است 24فاصله قطعه   9

      176/0   از خط تراز عمودی طبق نقشه است 25فاصله بازوی چپ قطعه   10
      176/0  شه است  از خط تراز عمودی طبق نق25فاصه بازوی راست قطعه   11
      176/0   از خط تراز افقی طبق نقشه است 25فاصله قطعه   12
      176/0   طبق نقشه است 26اندازه قطعه   13
      176/0   از سمت راست طبق نقشه است 26فاصله قطعه   14
      176/0   نسبت به خط تراز افقی طبق نقشه است A2فاصله محور تابلوی   15
      176/0   نسبت به خط تراز عمودی طبق نقشه است A2فاصله محور تابلوی   16



 
  

  
  
  

  )1385( ملی مهارت مسابقات هفتمین 
  )مرحله استانی (

  18:شماره جهانی رشته  9:شماره ملی رشته   تاسیسات الکتریکی :نام رشته
  :استان:                                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

    Cاندازه گیری مدل                                                               
  مالحظات  نمره اکتسابی  بارم  شرح کار  ردیف
      176/0   در مرکز واقع شده است A2ریل ترمینال ورودی تابلوی   17
      176/0   در مرکز واقع شده است A2ریل فیوز های تابلوی   18
      176/0   در مرکز واقع شده است A2بلوی ریل کنتاکتور تا  19
      176/0   در مرکز واقع شده است S30 قطعه A2در تابلوی   20
      176/0   درخط محور عمودی واقع شده است H31 چراغ سیگنال A2در تابلوی   21
      176/0   در یک راستا واقع شده استH30,H31,H32 چراغ سیگنال A2درتابلوی   22
      176/0   در یک راستا واقع شده است S31,S32قطعات   A2در تابلوی   23
      176/0   با هم برابر هستند  A2عمودی داکت  داخل تابلوی  اندازه دو بازوی  24
      176/0  با هم برابرند ) باال و پایین (A2 اندازه دو بازوی افقی داکت داخل  تابلوی   25
      176/0   یکسان است  نسبت به باالو پایینA2فاصله داکت وسط تابلوی   26

        جمع   
  
  

  :             محل امضا
       کارشناس                              کارشناس               کارشناس                   کارشناس مسئول  

 



  
  

  
  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )مرحله استانی (

  18:شماره جهانی رشته  9:ملی رشتهشماره    تاسیسات الکتریکی :نام رشته
  :استان:                                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

   Cت مدل نصب تجهیزا                                                              
  مالحظات  نمره اکتسابی  بارم  شرح کار  ردیف

      285/0   محکم نصب شده است S33میکرو سوئیچ   1
      285/0   تراز است S33میکرو سوئیچ   2
      285/0   شکستگی ندارد S33میکرو سوئیچ   3
      285/0   محکم نصب شده است S34میکرو سوئیچ   4
      285/0   تراز است S34میکرو سو ئیچ   5
      285/0   شکستگی ندارد S34میکرو سوئیچ   6
      285/0   محکم نصب شده است EMقطعه   7
      285/0   شکتگی ندارد EMقطعه   8
      285/0   محکم نصب شده است A2تابلوی برق   9

      285/0   تراز است A2تابلوی برق   10
      285/0   محکم نصب شده است H30المپ   11
      285/0    محکم نصب شده استH31المپ   12
      285/0   محکم نصب شده است H32المپ    13
      285/0   شکستگی ندارد H30المپ    14
      285/0   شکستگی ندارد H31المپ   15
      285/0   شکستگی ندارد H32المپ   16
      285/0   محکم نصب شده است S30شستی   17
      285/0   شکستگی ندارد  S30شستی   18



 
  

  
  
  

  )1385(  ملی مهارت مسابقاتهفتمین 
  )مرحله استانی (

  18:شماره جهانی رشته  9:شماره ملی رشته   تاسیسات الکتریکی :نام رشته
  :استان:                                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

   C  عملکرد مدار مدل                                                             
  مالحظات  نمره اکتسابی  بارم  شرح کار  ردیف
      285/0   محکم نصب شده است S31شستی   19
      285/0   شکستگی ندارد S31شستی   20
      285/0   محکم نصب شده است S32شستی   21
      285/0    شکستگی نداردS32شستی   22
        :                                                                              جمع   

  
  
  

  محل امضا 
 کارشناس مسئول              کارشناس                               کارشناس                                         کارشناس



  
  

  
  

  )1385( ت ملی مهارت مسابقاهفتمین 
  )مرحله استانی (

  :شماره جهانی رشته  :شماره ملی رشته   :نام رشته
  :استان:                                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

   cه ،کابلهای مدل ، لولداکتارزشیابی نصب 
  بارم  شرح کار  ردیف

  مالحظات  نمره اکتسابی  

      274/0   محکم نصب شده است 21قطعه شماره   1
      274/0  .  تراز نصب شده است 21قطعه شماره   2
      274/0   رعایت شده است9 با قطعه شمار ه21زاویه قطعه شماره   3
      274/0   محکم نصب شده است 22قطعه شماره   4
      274/0   تراز می باشد 22عه شماره قط  5
      274/0   سوختگی و شکستگی ندارد 22قطعه شماره   6
      274/0   درست انجام شده است 22زاویه قطعه شماره   7
      274/0   محکم نصب شده است 23قطعه شماره   8
      274/0   رعایت شده است 23زاویه قطعه شماره   9

      274/0    محکم نصب شده است24قطعه شماره   10
      274/0   تراز می باشد 24قطعه شماره   11
      274/0   درست رعایت شده است 24زوایای قطعه شماره   12
      274/0   محکم نصب شده است 25قطعه شماره   13
      274/0   تراز می باشد 25قطعه شماره   14
      274/0   رعایت شده است 25زوایای قطعه شماره    15
      274/0  کم نصب شده است  مح26قطعه شماره   16
      274/0   تراز می باشد 26قطعه شماره   17
       جمع  

  
          :                                                 محل امضاء

  اس          کارشن  کارشناس        کارشناس                                                                    کارشناس مسئول

 



  
  
 

  
  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانیمرحله  (

  18 :شماره جهانی رشته  9 :شماره ملی رشته  تاسیسات الکتریکی  :نام رشته

  گزارش آزمایش مدارو ارزشیابی توسط شرکت کننده 

  
  
  
  
  

  ینمره اکتساب  بارم  

    3/0  کابل ورودی وصل شده

    3/0  وصل شده است مدارکنتور صحیح

    3/0  ارت و ایمنی رعایت شده

    3/0  از تمام تجهیزات استفاده شده است

    2/1  جمع
  
  

  :زمان درخواست اتصال برق                                                                    ساعت 
  

   :کارشناس ایمنی وتست
  محل امضا کارشناس ناظر

  

 A  ماژول

    شماره کابین
    نام استان

    نام و نام خانوادگی

 

           :        محل امضا
  کارشناس مسئول 



  
  
  
 

  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانیمرحله  (

  

  18 :شماره جهانی رشته  9 :شماره ملی رشته  تاسیسات الکتریکی :نام رشته

  گزارش آزمایش مدار و ارزشیابی توسط شرکت کننده 

  
  
  
  
  
  
  

  نمره اکتسابی  بارم  نام قطعه  مواد ارزشیابی
    Q1 5/0   صحیح است 1مدار 
    Q2  5/0   صحیح است 2مدار 
    Q3  5/0   صحیح است 3مدار 
    Q4  5/0   صحیح است 4مدار 
    Q5  5/0   صحیح است 5مدار 
    Q6  5/0   صحیح است 6مدار 
    Q7  5/0   صحیح است 7مدار 
    Q8  5/0   صحیح است 8مدار 
    Q9  5/0   صحیح است 9مدار 
    5/4    ع جم

  
  : زمان درخواست اتصال برق                                                        ساعت 

  
   محل امضا کارشناس ناظر                                           :  کارشناس ایمنی و تست 

  
  

  B  ماژول
    شماره کابین 

    نام استان 
    نام شرکت کننده 



  
  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 

  )مرحله استانی(

   18:شماره جهانی رشته  9 :شماره ملی رشته  تاسیسات الکتریکی  :نام رشته

  گزارش آزمایش مدار 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

          محل امضا کارشناس ناظر:                                                                            کارشناس ایمنی و تست 
 
 
 
   

  

  C  ماژول
    شماره کابین 

    نام استان 
    نام شرکت کننده 

  نمره اکتسابی  بارم  شرح ازمایش

    1  صحیح است F31مدار قدرت توسط 

    2  صحیح است F32مدار فرمان توسط 

    1   نظر گرفته شده است ارت برای موتور در

    4  جمع 

  : زمان درخواست برق                                                                                   ساعت 

 



   

  
  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 

 )استانی مرحله (

 18:شماره جهانی رشته 9: شماره ملی رشته  تأسیسات الکتریکی  :نام رشته

 :  استانشماره  کابین                                                            :                                             نام شرکت کننده

 فرم رعایت نکات ایمنی و انضباطی شرکت کنندگان 

 تاریخ  ردیف
عنوان 
 خطا ها

نمره 
 اکتسابی

امتیاز منفی برای هر 
 خطا یک امتیاز

    روز اول  1
     روز دوم  2
    روز سوم  3

    موارد انضباطی به شرح ذیل می باشد 

    ایجاد سروصدا و بی نظمی 1
    جهیزات دیگر شرکت کنندگان بدون هماهنگی برداشتن ابزار و ت 2
    عدم توجه به تذکر مراقبین  3
    خروج بدون هماهنگی از محل مسابقه  4
    ارتباط شرکت کننده با کارشناس خود در طی مسابقه  5
    عدم حضور و ترک به موقع  6
    عدم استفاده از کفش ایمنی  7
    عدم استفاده از کاله ایمنی  8
    عدم استفاده از عینک ایمنی  9

    عدم استفاده از دستکش ایمنی  10
    عدم استفاده از گوشی ایمنی  11
    عدم استفاده صحیح از ابزار و تجهیزات  12
    ) از مسابقه آماده شده باشد درزمانی غیر( فی از قبل تهیه شده استفاده از مواد مصر 13

  جمع امتیاز منفی =  نمره اکتسابی  *  4ه زیر بدست می آید                                            جمع امتیازات منفی کسر شده از رابط
                                                                                                                                            52  

        جمع      
  

  محل امضاء 
    ناظرکارشناس



  
  
  
  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )مرحله استانی (

  18:شماره جهانی رشته  9:شماره ملی رشته   تاسیسات الکتریکی :نام رشته
  :استان:                                                                   دهشماره شرکت کنن:                                             نام شرکت کننده

                                                               عیب یابی  
  مالحظات  نمره اکتسابی  بارم  شرح کار  ردیف

      1  تنظیم کردن مولتی متر   1
      1  چک کردن ولتاژ و قطع کردن مدار   2
      1  اتصال باز   3
      1  اتصال کوتاه  4
      1  اتصال زمین   5

      5  :                                                                             جمع   
  



  

  

  
  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین 

 )استانی مرحله (

 18:اره جهانی رشتهشم 9: شماره ملی رشته  تأسیسات الکتریکی  :نام رشته

 :شماره کابین :                                             نام استان :                                                             نام شرکت کننده

 نمره نهایی روز سوم روز دوم روز اول امتیاز شرح ردیف

     15 اندازه گیری ١

     20 عملکرد ٢

     10 نصب تجهیزات ٣

     15 سیم کشی مدار ٤

     20 کابل ها‘ لوله ها‘ نصب داکت ها ٥

     10 آزمایش مدار ٦

     5 حفاظت و ایمنی شخصی ٧

     5 عیب یابی ٨

     100 جمع کل نمرات

  تایید کارشناسان در رشته تاسیسات الکتریکی
 امضاء نام و نام خانوادگی امضاء نوادگینام و نام خا امضاء نام و نام خانوادگی

      
      
      
      
      
      
      
      
  کارشناس ارشد

 
  

 کمیته فنی
 تاریخ خ تاری

 




