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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)نمونه كشوري((

18:ي رشتهشماره جهان9:شماره ملي رشته تاسيسات الكتريكي :نام رشته

توضيح مختصر راجع به پروژه

نام رشته و شرح مهارت - 1- 1

 تاسيسات الكتريكي مي باشد رشته نام - 1- 1- 1

- بخش تجارت-  دفاتر– سيم كشي تجاري براي تاسيسات الكتريكي ارائه خدمات و نگهداري محل اقامت خصوصي - 2-1-1

تاسيسات الكتريكي با استفاده از موارد و تجهيزات . فته مي شود بيمارستانها و موارد مشابه در نظر گر–مدارس - كشاورزي 

.تجاري موجود در بازار انجام مي شود

. كليه كارشناسان و رقابت كنندگان بايد با شرح فني آشنا باشند1- 1- 3

 شناخت كار در مسابقات ملي مهارت -2-1

. پروژه تنها شامل مهارتهاي عملي مي شود- 2-1- 1

برنامه ريزي : براي مثال. ري تنها محدود به اطالعات ضروري براي انجام دادن كار عملي مي شود دانش تئو-1- 2-2

 خواندن و تفسير نقشه ها و نمودارهاي كلي يا مختصر PLCدستگاههاي الكترونيكي و الكترومكانيكي به جز

ا مشخصات ايل مرتبط مورد نياز ب هر گونه وس. آگاهي داشتن از قوانين و مقررات مورد بررسي قرار نمي گيرد- 1- 2- 3

.توليدكنندگان بايد در زمان اجراي پروژه در اختيار رقابت كنندگان قرار گيرد

 كار عملي - 1- 3

 رقابت كننده بايد با استفاده از تجهيزات و وسايل تجاري موجود موارد مورد نياز براي اجراي ماژولهاي زير را انجام -1- 3- 1

.بايستي منطبق بر اسناد ارائه شده براي پروژه باشد و نصب مدار يدهد سيم كش

: شناسايي ماژولها- 1- 2-3

زمان انجام كار / نام     / ماژول     

A   /  ساعت 1 / برنامه نويسي لوگو 

B /   ساعت 13/ يسات سيم كشي تاس 

C   /  ساعت 7/ تاسيسات كنترلي 

D   /  ساعت 1/ عيب يابي 
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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)نمونه كشوري((

18:شماره جهاني رشته9:شماره ملي رشته تاسيسات الكتريكي :نام رشته

توضيح مختصر راجع به پروژه

 محل اجراي كار -3-3-1

.ماژولهاي مختلف بر روي پانلهاي تعيين شده تكميل مي شوند

پانل / نام   / ماژول   

A / جداگانه از كابين ها پانل  / گو برنامه نويسي لو

B / پانل اصلي / تاسيسات سيم كشيB و سقف پانل D

C / پانل / تاسيسات كنترليC سمت راست 

D /  پانل جداگانه جدا از كابين ها / عيب يابي

 كليات4-3-1

براي پروژه .  هاي سيم كشي را از خود نشان بدهدرقابت كننده بايد بتواند تواناييها و مهارتهاي الزم براي نصب تاسيسات الكتريكي و سيستم

.  سيستم سيم كشي مورد استفاده قرار ميگيرد6 حداقل c وBماژولهاي 

 p.v.cلوله 

كابل افشان 

. متر مي باشد2 حداكثر دو مدار از طريق اين نوع لوله تغذيه مي شود و حداكثر طول لوله –لوله فوالدي 

:يگر سيستم هاي سيم كشي كه ممكن است استفاده شوند عبارتند از دp.v.c فلزي يا –لوله خرطومي 

 p.v.cلوله 

برنامه نويسي لوگو -A ماژول -5-3-1

 جهت اجرا ،در اين قسمت شركت كننده بايد توانايي انجام تنظيمات و برنامه نويسي با لوگو را داشته باشد بطوريكه پس از طراحي مدار داده شده 

. مايد نرا وارد لوگو نآ
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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)نمونه كشوري((

18:شماره جهاني رشته9:شماره ملي رشته تاسيسات الكتريكي :نام رشته

توضيح مختصر راجع به پروژه

 معيارهاي امتياز دهي و ارزشيابي -1- 3- 6

:معيار ارزيابي ماژولها محدود به موارد زير ميباشد

يا موارد مطابق با مشخصات داده شده كار مي كندآ

اقتصادي بودن طراحي 

نصب مواد و تجهيزات 

سيم كشي و اتصاالت و ترمينال 
)پروژه اصلي ( تاسيسات سيم كشي –B ماژول - 1- 7-3

ل ثابت مي پريزها و مدار وساي– تجاري يا صنعتي مانند روشناييها روشنايي اين ماژول شامل نصب انواع مدارهاي - 1

تجهيزات حفاظتي نيز شامل آن . باشد نصب واحدهاي مصرف كننده ها و تجهيزات حفاظتي نيز شامل آن مي شود

. نوع سيستم سيم كشي مورد استفاده قرار مي گيرد5با اين وجود حداقل . مي شود

 نوع سيستم سيم كشي 5قل با اين وجود حدا.  مي شود4- 1د مورد نياز محدود به موارد مشخص شده در بخش ر موا-2

. مورد استفاده قرار مي گيرد

 تاسيسات كنترلي – ماژول –1- 8-3

قابل كنترل چپگرد و راستگرد مي باشد  اين ماژول شامل مدار - 1

. مي شود4- 1 موارد مورد نياز محدود به موارد مشخص شده در بخش -2

 عيب يابي              –D ماژول - 1- 9-3

:طاهايي كه ممكن است رخ دهند عبارتند از           خ

  اتصال زمين-   مقاومت عايقي -   اتصال باز - اتصال كوتاه  - تنظيمات بي متال  
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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)نمونه كشوري((

18:شماره جهاني رشته9:شماره ملي رشته تاسيسات الكتريكي :نام رشته

ارزشيابيتصر راجع به توضيح مخ

 امتياز دهي پروژه- 4-1

. تمام اسناد مورد استفاده بايد به صورت ديجيتالي باشد- 1- 4- 1

. كارشناسان براي قبول سنجش امتياز دهي رقابت كننده وجود داشته باشد) حداقل% 50+1( بايد اكثريت آراء موافق -1- 2-4

:ز دهي به صورت زير است خطاي مجاز اندازه گيري در هنگام امتيا- 1- 4- 3

 ميليمتر خطاي مجاز 2 ميليمتر 500 تا 0براي هر گونه اندازه گيري بين 

ميليمتر خطاي مجاز 3 ميليمتر 500براي هر گونه اندازه گيري بيش از 

: ارزيابي خميدگي ها بدين صورت است-4-4-1

. برابر قطر لوله نباشد مورد قبول است6كمتر از يك شعاع خمش استاندارد معيني كه  P.V.Cبراي لوله فوالدي و - 4-1- 5

 برابر قطر  كابل و سيم عايق نباشد مورد 3يك شعاع خمش استاندارد معيني كه كمتر از : براي كابلها و سيمهاي عايق

.قبول است

 ارزيابي- 4-1- 5

A /  مي باشد 122/0داراي ضريب  (  امتياز 15/ اندازه گيري (

B / مي باشد 6/0داراي ضريب (  امتياز18/ عملكرد (

C /  مي باشد 107/0داراي ضريب (  امتياز 8/نصب تجهيزات (

D / مي باشد 12/0داراي ضريب (  امتياز 18 كابلها ، داكتها ،نصب لوله (

E /   امتياز 1/4حفاظت شخص و سيستم 

F / مي باشد 149/0داراي ضريب (  امتياز 4/13و اتصاالت سيم كشي (

G /امتياز 10/ ايش مدار آزم 

H /   امتياز 5/ عيب يابي 

K /  امتياز5/8برنامه نويسي با لوگو 

  نمرات بدست آمده در آيتم ها   امتياز 100: جمع كل 
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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)نمونه كشوري((

18:تهشماره جهاني رش:شماره ملي رشته تاسيسات الكتريكي :نام رشته

Aدستورالعمل اجراي پروژه

) سيم بندي( بطوريكه كارهاي سخت افزاري .   توسط كارشناسان مربوطه تعيين مي گردد Aموارد خواسته شده در پروژه 

. و دستگاه لوگو بر روي آن نصب مي شود مدار قبالٌ بر روي يك پانل جداگانه در خارج از كابين آماده شده است 

د با توجه به موارد خواسته شده ابتدا مدار مربوطه را طراحي سپس مدار طراحي شده را جهت اجرا وارد شركت كننده باي

. لوگو نمونه و آماده براي راه اندازي نمايد 
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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)نمونه كشوري((

18:اره جهاني رشتهشم9:شماره ملي رشته تاسيسات الكتريكي :نام رشته

Bدستورالعمل اجراي پروژه

. سه فاز برق وارد مدار مي شودFIبا زدن كليد - 1

. برقرار خواهند شدP2 و P1وصل شود پريزهاي Q3  در صورتي كهQ2با وصل بودن -2

.  برق دار خواهند شدP5و P4 و P3وصل شود پريزهاي Q4 در صورتي كه Q2با وصل بودن - 3

 جذب مي شود و در KM1 زده شوند كنتاكتور S4 و S3 و S2چنانچه يكي از كليدهاي Q5در صورت وصل بودن -4

.  همزمان روشن مي شوندE2 و E1اي ه المپQ6صورت وصل كردن 

. روشن مي شوندE4 و E3 زده شود مصرف كننده هاي S1كليد چنانچه Q7با وصل بودن- 5

Q9 عمل كرده و با وصل شدن KM2 شرايط الزم فعال شده و در) PIR( سنسور نوري Q8در صورت وصل شدن - 6

. روشن خواهند شدE6 و E5اي هپالم
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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)نمونه كشوري((

18:شماره جهاني رشته9:شماره ملي رشته تاسيسات الكتريكي :نام رشته

cدستورالعمل اجراي پروژه

حفاظت مدار قدرت الكتروموتور سه فازه  جهت F31 فيوز -1

 جهت حفاظت مدار فرمان الكتروموتورسه فازه F32 فيوز -2

P10 جهت حفاظت پريز F34 فيوز -3

 جهت چپگرد راستكرد الكتروموتور سه فازه بكار مي رود S32 و S31 شستي هاي -4

.تور سه فازه بكار مي رود جهت چپگرد و راستگرد سريع الكتروموS34 و S33 ميكرو سوئيچ هاي -5

. جهت خاموش كردن الكتروموتور استفاده ميشودS30 شستي -6

. در حالت چپگرد الكتروموتور سه فاز روشن ميشوندH32 در حالت راستگرد و چراغ سيگنال H31 چراغ سيگنال -7

. روشن ميگرددF30 در صورت عكس العمل بي متال H30 چراغ سيگنال -8
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:                                استان:                                   شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

Bنصب تجهيزات مدل 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

 محكم نصب شده است P1پريز 1
  تراز است P1پريز 2
  شكستني ندارد P1پريز 3
 محكم نصب شده است P2پريز 4
  تراز است P2پريز 5
ي ندارد   شكستنP2پريز 6
 محكم نصب شده است S4كليد تبديل 7
تراز است S4كليد تبديل  8
شكستني ندارد S4كليد تبديل 9
 محكم نصب شده است P3پريز 10
  تراز است P3پريز 11
  شكستني ندارد P3پريز 12
 محكم نصب شده است P4پريز 13
  تراز است P4پريز 14
  شكستني ندارد P4پريز15
 محكم نصب شده است P5پريز 16
  تراز است P5پريز 17
  شكستني ندارد P5پريز 18
 محكم نصب شده است S3كليد صليبي 19
تراز استS3كليد صليبي 20
شكستني نداردS3كليد صليبي 21
محكم نصب شده استS1كليد تك پل 22
تراز استS1كليد تك پل 23
شكستني نداردS1كليد تك پل 24
محكم نصب شده استPIRكليد فتوسل 25
 تراز است PIRكليد فتوسل 26
 شكستني نداردPIRكليد فتوسل 27

:جمع

                   كارشناسكارشناس                                   كارشناس             :                      محل امضاء

كارشناس مسئول
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:                                                   استان:                شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

Bنصب تجهيزات مدل 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

 محكم نصب شده استA3مادگي 28
 تراز استA3مادگي 29
 شكستني نداردA3مادگي 30
  محكم بسته شده است S2كليد تبديل 31
تراز استS2كليد تبديل 32
شكستني نداردS2كليد تبديل 33
محكم نصب شده استE4هواكش 34
 تراز استE4هواكش 35
 شكستني نداردE4هواكش 36
محكم نصب شده استE3المپ فلورسنت 37
 تراز استE3المپ فلورسنت 38
 شكستني نداردE3المپ فلورسنت 39
محكم نصب شده استE1المپ 40
 شكستني نداردE1المپ 41
بسته شده است محكمE2المپ 42
 شكستني نداردE2المپ 43
بسته شده استمحكمE5چراغ تونلي 44
 شكستني نداردE5چراغ تونلي 45
بسته شده استمحكمE6چراغ تونلي 46
 شكستني نداردE6چراغ تونلي 47

:جمع

              كارشناس                                   كارشناس                                كارشناس:        محل امضاء

كارشناس مسئول
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:استان:                                                                   شماره شركت كننده:                                             ندهنام شركت كن

Bسيم كشي مدل 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

 محكم است A3اتصاالت كابل داخل مادگي  سه فاز 1
 صحيح است A3ت كابل داخل مادگي سه فاز اتصاال2
 صحيح است A3محل اتصال سيم هاي نول و ارت درداخل مادگي 3
 محكم است Q0اتصاالت فيوز سه فاز 4
 با سرسيم زيرپيچ قرار گرفته اندQ0سيم هاي فيوز سه فاز 5
 محكم بسته شده است Q1 سه فازه FIاتصاالت كليد 6
 با سرسيم زيرپيچ  قرار گرفته استQ1 سه فازه FIاي كليد سيم ه7
 محكم است Q2اتصاالت فيوز 8
 با سيم زيرپيچ  قرار گرفته استQ2سيم هاي فيوز 9
 محكم است Q3اتصاالت فيوز 10
 با سرسيم زيرپيچ قرار گرفته استQ3سيم هاي فيوز 11
 محكم استQ4اتصاالت فيوز 12
 با سرسيم زيرپيچ قرار گرفته استQ4م هاي فيوز سي13
 محكم است P1اتصاالت پريز 14
 صحيح است P1اتصاالت سيمهاي پريز 15
 محكم است P2اتصاالت پريز 16
 صحيح استP2اتصاالت سيمهاي پريز 17
 محكم استP3اتصاالت پريز 18
 صحيح استP3اتصاالت سيمهاي پريز 19
 محكم استP4صاالت پريز ات20

:جمع

كارشناس                                   كارشناس                                كارشناس:                      محل امضاء

كارشناس مسئول
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشتهي   تأسيسات الكتريك:نام رشته

:استان:                                                                   شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

Bسيم كشي مدل 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

 صحيح استP4تصاالت سيمهاي پريز ا21
 محكم استP5اتصاالت پريز 22
 صحيح استP5اتصاالت سيمهاي پريز 23
 محكم استQ5فيوزاتصاالت 24
 با سرسيم بسته شده است Q5اتصاالت فيوز 25
 محكم است S2اتصاالت كليد تبديل 26
 صحيح است S2اتصاالت سيمهاي كليد تبديل 27
 محكم است S3اتصاالت كليد صليبي 28
 صحيح است S3اتصاالت سيمهاي كليد صليبي 29
 محكم است S4اتصاالت كليد تبديل 30
 صحيح است S4اتصاالت سيمهاي كليد تبديل 31
 محكم است KM1اتصاالت كنتاكتور 32
 با سرسيم نصب شده است KM1اتصاالت سيمهاي كنتاكتور33
 محكم است Q6تصاالت فيوز ا34
 با سرسيم بسته شده است Q6اتصاالت سيمهاي فيوز 35
 محكم است E1اتصاالت المپ 36
 صحيح است E1اتصاالت سيمهاي المپ 37
 محكم است E2اتصاالت المپ 38
 صحيح است E2اتصاالت سيمهاي المپ 39
 محكم است Q7اتصاالت فيوز 40

:جمع

كارشناس                                   كارشناس                                كارشناس:                      محل امضاء

كارشناس مسئول
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18: رشتهشماره جهاني9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:استان:                                                                   شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

Bسيم كشي مدل 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

سته شده است  با سرسيم بQ7اتصاالت سيمهاي فيوز 41
 محكم است S1اتصاالت كليد تك پل 42
 صحيح است S1اتصاالت سيمهاي كليد تك پل 43
 محكم است E3اتصاالت المپ فلورسنت 44
 صحيح است E3اتصاالت سيمهاي المپ فلورسنت 45
 محكم استE4اتصاالت هواكش 46
 صحيح استE4اتصاالت سيمهاي هواكش 47
 محكم استQ8االت فيوز اتص48
 با سرسيم نصب شده است Q8اتصاالت سيمهاي فيوز 49
 محكم است PIRاتصاالت فتوسل 50
 صحيح استPIRاتصاالت سيمهاي فتوسل 51
 محكم استKM2اتصاالت كنتاكتور 52
 صحيح استKM2اتصاالت كنتاكتور 53
 محكم استQ9اتصاالت فيوز 54
 با سرسيم بسته شده است Q9 سيمهاي فيوز اتصاالت55
 محكم است E5اتصاالت المپ تونلي 56
 صحيح استE5اتصاالت سيمهاي  المپ تونلي 57
 محكم استE6اتصاالت المپ تونلي 58
 صحيح استE6اتصاالت المپ تونلي 59
 رعايت شده است P1آيا سيم آبي رنگ براي سيم نول درپريز 60

:جمع

كارشناس                                   كارشناس                                كارشناس:                      محل امضاء

كارشناس مسئول
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:جهاني رشتهشماره 9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:استان:                                                                   شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

Bسيم كشي مدل 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

 رعايت شده است P2درپريز آيا سيم آبي رنگ براي سيم نول 61
 رعايت شده است P3آيا سيم آبي رنگ براي سيم نول درپريز 62
 رعايت شده است P4آيا سيم آبي رنگ براي سيم نول درپريز 63
 رعايت شده است P5آيا سيم آبي رنگ براي سيم نول درپريز 64
 طبق رنگ رعايت شده است P1آيا سيم ارت در پريز 65
 طبق رنگ رعايت شده است P2آيا سيم ارت در پريز 66
 طبق رنگ رعايت شده است P3آيا سيم ارت در پريز 67
 طبق رنگ رعايت شده است P4آيا سيم ارت در پريز 68
 طبق رنگ رعايت شده است P5آيا سيم ارت در پريز 69
 محكم است A1اتصال سيمهاي ترمينالهاي ورودي تابلوي 70
 توسط سرسيم زيرپيچ قرار گرفته اندA1سيمهاي ترمينالهاي ورودي تابلوي 71
 محكم استA1اتصال سيمهاي ترمينالهاي خروجي تابلوي 72
 توسط سرسيم زيرپيچ قرارگرفته اندA1سيم هاي ترمينالهاي خروجي تابلوي 73

:جمع

كارشناس                                   كارشناس                                كارشناس:                      محل امضاء

كارشناس مسئول
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:استان:                                                                   شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

Bاندازه گيري مدل 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

 طبق نقشه مي باشد 1اندازه قطعه شماره 1
 از خط تراز باال طبق نقشه مي باشد 1فاصله قطعه شماره 2
 از خط تراز سمت راست طبق نقشه مي باشد 2فاصله محور قطعه شماره 3
 از خط تراز باال طبق نقشه مي باشد  P1فاصله محور پريز4
 از خط تراز سمت راست طبق نقشه مي باشدP1فاصله محور پريز5
 طبقه نقشه مي باشد 3 قطعه شماره 3-1سمت اندازه ق6
 طبقه نقشه مي باشد3 قطعه شماره 3-3اندازه قسمت 7
 از خط تراز سمت راست طبق نقشه مي باشد3- 1فاصله محور قطعه شماره 8
 از خط تراز سمت راست طبق نقشه مي باشد3-3فاصله محور قطعه شماره 9
از خط تراز باال طبق نقشه مي باشد  P3فاصله لبه پايين پريز 10

از خط تراز سمت راست طبق نقشه مي باشدP3فاصله محور پريز 11

طبق نقشه مي باشد  4 قطعه شماره 4-1اندازه قسمت 12

طبق نقشه مي باشد  4 قطعه شماره 4-3اندازه قسمت 13

راست طبق نقشه مي باشداز خط تراز سمت 4 قطعه شماره 4- 1فاصله محور قسمت 14

از خط تراز سمت راست طبق نقشه مي باشد4 قطعه شماره 4-3فاصله محور قسمت 15

از خط تراز باال طبق نقشه مي باشد  P4فاصله لبه پايين پريز16

از خط تراز سمت راست طبق نقشه مي باشدP4فاصله محور پريز17

ق نقشه مي باشد  طب5 قطعه شماره 5-1اندازه قسمت 18

طبق نقشه مي باشد  5 قطعه شماره 5-3اندازه قسمت 19

 از خط تراز سمت راست طبق نقشه مي باشد5 قطعه شماره 5-1فاصله محورقسمت 20

:جمع

                 كارشناسكارشناس                                   كارشناس               :                      محل امضاء

كارشناس مسئول
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:                                                         استان:          شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

Bاندازه گيري مدل 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

 از خط تراز سمت راست طبق نقشه مي باشد5 قطعه شماره 5-3فاصله محورقسمت  21

باشد   از خط تراز باال طبق نقشه مي P5فاصله لبه پايين پريز 22
 از خط تراز سمت راست طبق نقشه مي باشدP5فاصله لبه پايين پريز 23
 از خط تراز سمت راست طبق نقشه مي باشد6فاصله محور قطعه شماره 24
از خط تراز باال طبق نقشه مي باشد  P2فاصله محور پريز 25

شد از خط تراز سمت راست طبق نقشه مي باP2فاصله محور پريز 26

طبق نقشه است   7اندازه قطعه شماره 27
 از خط تراز سمت راست طبق نقشه است 7فاصله محور قطعه شماره 28
 از خط تراز باال طبق نقشه مي باشد  S4فاصله محور قطعه شماره29
 از خط تراز سمت راست طبق نقشه استS4فاصله محور قطعه شماره30
طبق نقشه است   8اندازه قطعه شماره 31
 از خط تراز سمت راست طبق نقشه است8فاصله محور قطعه شماره 32
از خط تراز باال طبق نقشه مي باشد  S3فاصله محور كليد صليبي 33

 از خط تراز سمت راست طبق نقشه استS3فاصله محور كليد صليبي 34

ق نقشه مي باشد  از خط تراز باال طبS1 تك پلفاصله محور كليد35

 از خط تراز سمت راست طبق نقشه استS1 تك پلفاصله محور كليد36

از خط تراز باال طبق نقشه مي باشد  PIRفاصله محور فتوسل 37

 از خط تراز سمت راست طبق نقشه استPIRفاصله محور فتوسل 38

ه مي باشد  از خط تراز باال طبق نقشA3اندازه محور مادگي سه فاز 39

 از خط تراز سمت راست طبق نقشه استA3اندازه محور مادگي سه فاز 40

:جمع

كارشناس                                   كارشناس                                كارشناس:                      محل امضاء

كارشناس مسئول
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)1386( ارت  مسابقات ملي مههشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:استان:                                                                   شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

Bي مدل اندازه گير

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

از خط تراز سمت راست طبق نقشه است9اندازه محور قطعه شماره 41

از خط تراز سمت راست طبق نقشه است10اندازه محور قطعه شماره 42

از خط تراز باال طبق نقشه مي باشد  11اندازه محور قطعه شماره43

از خط تراز سمت راست طبق نقشه است12 قطعه شماره فاصله محور44

از خط تراز سمت راست طبق نقشه است13-1اندازه محور قطعه شماره45

 ازخط تراز باال طبق نقشه است 13-2فاصله محور قطعه شماره 46
طبق نقشه مي باشد 14اندازه قطعه شماره 47

ي باشد طبق نقشه م14-1اندازه  قطعه شماره48

طبق نقشه مي باشد14-2اندازه  قطعه شماره49

طبق نقشه مي باشد14-3اندازه  قطعه شماره50

طبق نقشه مي باشد14-4اندازه  قطعه شماره51

طبق نقشه مي باشد14-5اندازه  قطعه شماره52

طبق نقشه مي باشد14-6اندازه  قطعه شماره53

طبق نقشه مي باشد14-7اندازه  قطعه شماره54

از خط تراز سمت راست طبق نقشه است15فاصله محور قطعه شماره 55

از خط تراز سمت راست طبق نقشه است16فاصله محور قطعه شماره 56

طبق نقشه است   17اندازه  قطعه شماره 57

از خط تراز باال طبق نقشه مي باشد  17فاصله محور قطعه شماره 58

طبق نقشه است   19اندازه محور قطعه شماره 59

 از خط تراز سمت راست طبق نقشه است19فاصله محور قطعه شماره 60

طبق نقشه است   20اندازه محور قطعه شماره 61

:جمع

                             كارشناسكارشناس                                   كارشناس   :                      محل امضاء

كارشناس مسئول
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:                                                               استان:    شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

Bاندازه گيري مدل 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

از خط تراز باال طبق نقشه مي باشد  20فاصله محور قطعه شماره 62

از خط تراز سمت راست طبق نقشه است21فاصله محور قطعه شماره63

 از خط تراز باال طبق نقشه مي باشد  S2فاصله محور كليد تبديل 64
 از خط تراز سمت راست طبق نقشه استS2فاصله محور كليد تبديل 65
از خط تراز باال طبق نقشه مي باشد  E4فاصله محور هواكش 66

 از خط تراز سمت راست طبق نقشه استE4فاصله محور هواكش 67

 از خط تراز باال طبق نقشه مي باشد  E3ه محور المپ فلورسنت فاصل68
 از خط تراز سمت راست طبق نقشه استE3فاصله محور المپ فلورسنت 69
 از خط تراز سمت راست طبق نقشه است22- 1فاصله محور قطعه شماره 70
 از خط تراز پايين طبق نقشه مي باشد22-2فاصله محور قطعه شماره 71
 از خط تراز سمت راست طبق نقشه است23- 1فاصله محور قطعه شماره 72
 از خط تراز پايين  طبق نقشه است23-2فاصله محور قطعه شماره 73
 از خط تراز پايين  طبق نقشه است24- 1فاصله محور قطعه شماره 74
 از خط تراز سمت راست طبق نقشه است24-2فاصله محور قطعه شماره 75
 از خط تراز پايين  طبق نقشه است25- 1فاصله محور قطعه شماره 76
 از خط تراز سمت راست طبق نقشه است25-2فاصله محور قطعه شماره 77
 از خط تراز سمت راست طبق نقشه است26فاصله محور قطعه شماره 78
 از خط تراز پايين  طبق نقشه است26فاصله محور قطعه شماره 79
از خط تراز پايين  طبق نقشه استE5اصله محور قطعه شماره ف80
از خط تراز سمت راست طبق نقشه استE5فاصله محور قطعه شماره 81

:جمع

كارشناس                                   كارشناس                                كارشناس:                      محل امضاء

كارشناس مسئول
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:                          استان:                                         شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

Bاندازه گيري مدل 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

از خط تراز سمت راست طبق نقشه استE6فاصله محور قطعه شماره 82
 طبق نقشه استپاييناز خط تراز E6فاصله محور قطعه شماره83
از پايين طبق نقشه استاز خط تر27- 1فاصله محور قطعه شماره84
از خط تراز سمت راست  طبق نقشه است27- 2فاصله محور قطعه شماره85
 از خط تراز پايين  طبق نقشه است28- 1فاصله محور قطعه شماره 86
 از خط تراز سمت راست طبق نقشه است28-2فاصله محور قطعه شماره 87
  طبق نقشه استسمت راست از خط تراز E1فاصله محور قطعه شماره 88
 طبق نقشه استپايين از خط تراز E1فاصله محور قطعه شماره 89
 طبق نقشه استپايين از خط تراز E2فاصله محور قطعه شماره 90
از خط تراز سمت راست  طبق نقشه استE2فاصله محور قطعه شماره 91
ه است  درمركز واقع شدA1ريل ترمينال ورودي تابلوي 92
 درمركز واقع شده استA1ريل فيوزهاي تابلوي 93
 درمركز واقع شده استA1ريل كنتاكتور تابلوي 94
 درمركز واقع شده استA1ريل ترمينال خروجي تابلوي 95

:جمع

                             كارشناسكارشناس                                   كارشناس   :                      محل امضاء

كارشناس مسئول
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:                                                              استان:     شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

Bعملكرد مدار مدل 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

.  برق داردQ1    سه فاز  FI   ورودي كليد  Q0با وصل فيوز سه فاز 1

. خروجي آن برقدار مي شودQ1 سه فاز FIبا وصل كليد 2

. برق دارندQ4 و Q3 ورودي فيوزهاي Q2با وصل فيوز تك فاز 3

. برقدار مي شوندP2 و P1 پريزهاي Q3با وصل فيوز 4

. برقدار مي شوندP5 و P4 و P3 پريزهاي Q4با وصل فيوز 5

.  صليبي   برقدار   مي شود– مدار تبديل Q5با وصل فيوز 6

.  عمل مي كندKM1 كنتاكتور S2با تغيير حالت كليد تبديل 7

.  عمل  مي كندKM1 كنتاكتور S3با تغيير حالت كليد صليبي 8

.  عمل مي كندKM1 كنتاكتور S4با تغيير حالت كليد تبديل 9

10
E2  و E1 جذب شده است المپهاي KM1 در صورتيكه كنتاكتور Q6با وصل فيوز 

.روشن مي شوند

. روشن مي شوندE4 و هودكش E3 المپ فلورسنت S1ليد تك پل  و كQ7با وصل فيوز 11

 برقدار مي شود؟PIR ورودي فتوسل Q8با وصل 12

 جذب مي شود؟KM2در صورت تحريك فتوسل كنتاكتور 13

14
 روشن مي شوند؟E6 و E5 جذب باشد المپهاي KM2 در صورتيكه Q9با وصل فيوز 

 خاموش مي شوند؟E6 و E5 شدن زمان الزم المپهاي با تحريك مجدد فتو سل و سپري15
:جمع

:                                                       محل امضاء
  كارشناس      كارشناس       كارشناس             كارشناس مسئول        
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:                     استان:                                              شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

B كابل مدل – لوله -نصب داكت

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

 محكم بسته شده است؟1قطعه شماره 1
 افقي تراز است؟1قطعه شماره 2
 يكپارچه بوده و شكستي ندارد؟1قطعه شماره 3
 محكم بسته شده است؟2قطعه شماره 4
 عمودي تراز است؟2قطعه شماره 5
 يكپارچه بوده و شكستي ندارد؟2قطعه شماره 6
 محكم بسته شده است؟3قطعه شماره 7
 عمودي تراز است؟3 قطعه شماره 3-1قسمت 8
 عمودي تراز است؟3 قطعه شماره 3-3قسمت 9
 سوختگي ندارد؟3محل خم هاي قطعه شماره 10
 دو پهن نشده است؟3ي قطعه شماره محل خم ها11
 متناسب بوده و تقارن دارند؟3تعداد بستهاي قطعه شماره 12
 محكم بسته شده است؟4قطعه شماره 13

 عمودي تراز است؟84 قطعه شماره4-1قسمت 14
 عمودي تراز است؟4 قطعه شماره 4-3قسمت 15
ست؟ دو پهن نشده ا4محل خم هاي قطعه شماره 16
 متناسب بوده و تقارن دارند؟4تعداد بستهاي قطعه شماره 17
 محكم بسته شده است؟5 قطعه شماره  5-1قسمت18
 محكم بسته شده است؟5 قطعه شماره 5-2قسمت 19
 محكم بسته شده است؟5 قطعه شماره 5-3قسمت 20

:جمع

:                          محل امضاء
          كارشناس      كارشناس       كارشناس             كارشناس مسئول        
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: رشتهشماره ملي  تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:استان:                                                                   شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

B كابل مدل – لوله -نصب داكت

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

 عمودي تراز است؟5 قطعه شماره 5-1قسمت 21
 عمودي تراز است؟5 قطعه شماره 5-3قسمت 22
 صحيح بريده شده اند؟5-2 با 5-1زواياي قسمت 23

 صحيح بريده شده اند؟5-3 با 5- 2زواياي قسمت 24

 شكستي ندارد؟5 قطعه شماره 5-1قسمت 25

ي ندارد؟ شكست5 قطعه شماره 5-2قسمت 26
 شكستي ندارد؟5 قطعه شماره 5-3قسمت 27

 محكم بسته شده است؟6قطعه شماره 28

 عمودي تراز است؟6قطعه شماره 29

 شكستي ندارد؟6قطعه شماره 30
 محكم بسته شده است؟7قطعه شماره 31

 عمودي تراز است؟7قطعه شماره 32

ستي ندارد؟ شك7قطعه شماره 33

 محكم بسته شده است؟8قطعه شماره 34
 عمودي تراز است؟8قطعه شماره 35
 شكستي ندارد؟8قطعه شماره 36
 محكم بسته شده است؟9قطعه شماره 37
 عمودي  تراز است؟9قطعه شماره 38
 شكستي ندارد؟9قطعه شماره 39
 است؟9ته شده محكم بس10قطعه شماره 40

:جمع

:                                                       محل امضاء
          كارشناس      كارشناس       كارشناس             كارشناس مسئول        
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)1386( ي مهارت  مسابقات ملهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:استان:                                                                   شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

B كابل مدل – لوله -كتنصب دا

مالحظاتنمره اكتسابيبارمشرح كاررديف

 عمودي تراز است؟10قطعه شماره 41
 شكستي ندارد؟10قطعه شماره 42

 محكم بسته شده است؟11قطعه شماره 43

 افقي تراز است؟11قطعه شماره 44

 شكستي ندارد؟11قطعه شماره 45

 محكم بسته شده است؟12ره قطعه شما46
 عمودي تراز است؟12قطعه شماره 47
 شكستي ندارد؟12قطعه شماره 48

 محكم بسته شده است؟13قطعه شماره 49

 عمودي تراز است؟13 قطعه  شماره 13-1قسمت 50
 افقي تراز است؟13 قطعه شماره 13-2قسمت 51

 پهن نشده است؟ دو13خم قطعه شماره 52

 متناسب بوده و تقارن دارند؟13تعداد بستهاي قطعه شماره 53

 محكم بسته شده است؟14 قطعه شماره 14-1قسمت 54
 عمودي تراز است؟14 قطعه شماره 14-1قسمت 55
 شكستي ندارد؟14 قطعه شماره 14-1قسمت 56
ه شده است؟ محكم بست14 قطعه شماره 14-2قسمت 57
 افقي تراز است؟14 قطعه شماره 14-2قسمت 58
 شكستي ندارد؟14 قطعه شماره 14-2قسمت 59
 فارسي بر شده و صحيح است؟14-2 با 14-1زواياي قسمت 60

:جمع

:                                                       محل امضاء
          كارشناس      كارشناس       كارشناس       س مسئول              كارشنا
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:استان:                                                                   شماره شركت كننده:                                             هنام شركت كنند

B كابل مدل – لوله -نصب داكت

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

و صحيح است؟ فارسي  بر  شده 14-3 با 14-2زواياي قسمت 61
 محكم بسته شده است؟14 قطعه شماره 14-3قسمت 62

 عمودي تراز است؟14 قطعه شماره 14-3قسمت 63

 شكستي ندارد؟14 قطعه شماره 14-3قسمت 64

 فارسي بر شده و صحيح است؟14- 4 با 14-3زواياي قسمت 65

ست؟ محكم بسته شده ا14 قطعه شماره 14-4قسمت 66
 افقي تراز است؟14 قطعه شماره 14-4قسمت 67

 شكستي ندارد؟14 قطعه شماره 14-4قسمت 68

 فارسي بر شده و صحيح است؟14-1 با 14-4زواياي قسمت 69

 محكم بسته شده است؟14 قطعه شماره 14-5قسمت 70
 افقي تراز است؟14 قطعه شماره 14-5قسمت 71

 شكستي ندارد؟14 قطعه شماره 14-5مت قس72

 محكم بسته شده است؟14 قطعه شماره 14-6قسمت 73

 افقي تراز است؟14 قطعه شماره 14-6قسمت 74
 شكستي ندارد؟14 قطعه شماره 14-6قسمت 75
 محكم بسته شده است؟14 قطعه شماره 14-7قسمت 76
افقي تراز است؟14 قطعه شماره 14-7قسمت 77
 شكستي ندارد؟14 قطعه شماره 14-7قسمت 78
 محكم بسته شده است؟15قطعه شماره 79
 متناسب بوده و تقارن دارند؟15تعداد بستهاي قطعه شماره 80

:جمع

:                                                       محل امضاء
          كارشناس      كارشناس       كارشناس       ناس مسئول              كارش
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:استان:                                                                   شماره شركت كننده:                                             ندهنام شركت كن

B كابل مدل – لوله -نصب داكت

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

 محكم بسته شده است؟16قطعه شماره 81
 عمودي تراز است؟16قطعه شماره  82

 شكستي ندارد؟16قطعه شماره 83

 محكم بسته شده است؟17قطعه شماره 84

 افقي تراز است؟17قطعه شماره 85

 شكستي ندارد و يكپارچه مي باشد؟17قطعه شماره 86
 صحيح بريده شده است؟18 با 17زواياي قطعه شماره 87

 محكم بسته شده است؟18طعه شماره ق88

 شكستي ندارد؟18قطعه شماره 89

 صحيح بريده شده است؟20 با 18زواياي قطعه 90
 محكم بسته شده است؟19قطعه شماره 91

 عمودي تراز است؟19قطعه شماره 92

 شكستي ندارد؟19قطعه شماره 93

شده است؟ محكم بسته 20قطعه شماره 94
 افقي تراز است؟20قطعه شماره 95
 شكستي ندارد؟20قطعه شماره 96
 محكم بسته شده است؟21قطعه شماره 97
 عمودي تراز است؟21قطعه شماره 98
 شكستي ندارد؟21قطعه شماره 99
 محكم بسته شده است؟22قطعه شماره 100

:جمع

:                                                       امضاء     محل 
          كارشناس      كارشناس       كارشناس             كارشناس مسئول        
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :هنام رشت

:استان:                                                                   شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

B كابل مدل – لوله -نصب داكت

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

 صحيح است؟22خم قطعه شماره 101
 متناسب بوده و تقارن دارند؟22تعداد بستهاي قطعه شماره 102
 محكم بسته شده است؟23قطعه شماره 103
  صحيح است؟23خم قطعه شماره 104
دارند؟ متناسب بوده و تقارن 23تعداد بستهاي قطعه شماره 105

 محكم بسته شده است؟24قطعه شماره 106
 صحيح است؟24خم قطعه شماره 107
 متناسب بوده  و تقارن دارند؟24تعداد بستهاي قطعه شماره 108
 محكم بسته شده است؟25قطعه شماره 109

 صحيح است؟25خم قطعه شماره 110
 متناسب بوده و تقارن دارند؟25تعداد بستهاي قطعه شماره 111
 محكم بسته شده است؟26قطعه شماره 112
 تراز است؟26قطعه شماره 113

 شكستي ندارد؟26قطعه شماره 114

 محكم بسته شده است؟27قطعه شماره 115
 صحيح است؟27خم قطعه شماره 116
ده و تقارن دارند؟ متناسب بو27تعداد بستهاي قطعه شماره 117
 محكم بسته شده است؟28قطعه شماره 118
 صحيح است؟28خم قطعه شماره 119
 متناسب بوده و تقارن دارند؟27تعداد بستهاي قطعه شماره 120

:جمع

:                                                            محل امضاء
          كارشناس      كارشناس       كارشناس       مسئول              كارشناس 
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:استان:                                                                                                                شماره شركت كننده:نام شركت كننده

B كابل مدل – لوله -نصب داكت

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

ده است؟ محكم بسته شA1ريل ترمينال  ورودي  تابلوي 121
 تراز است؟A1ريل ترمينال ورودي تابلوي 122
 محكم  بسته شده است؟A1ريل فيوزهاي تابلوي 123
 تراز است؟A1ريل فيوزهاي تابلوي 124
 محكم بسته شده است؟A1ريل كنتاكتور تابلوي 125

 تراز است؟A1ريل كنتاكتور تابلوي 126
 محكم بسته شده است؟A1روجي تابلوي ريل ترمينال خ127
 تراز است؟A1ريل ترمينال خروجي تابلوي 128

:جمع

:                                                            محل امضاء
          كارشناسرشناس            كا كارشناس             كارشناس مسئول        
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:                                                       استان:            شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

Cنصب لوله ها و كابل هاي مدل 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

 محكم نصب شده است؟A1لوله 1
 داراي خم صحيح مي باشد؟A1لوله 2
 در محل خم سوختگي ندارد؟A1لوله 3
ست؟ تراز اA1لوله 4
 محكم نصب شده است؟A2لوله 5

 داراي خم صحيح مي باشد؟A2لوله 6
 در محل خم سوختگي ندارد؟A2لوله 7
 تراز است؟A2لوله 8
 محكم نصب شده است؟A3لوله 9
 داراي خم صحيح مي باشد؟A3لوله 10
 در محل خم سوختگي ندارد؟A3لوله 11
؟ تراز استA3لوله 12
 متناسب بوده و تقارن دارند؟A1تعداد  بستهاي  قطعه 13

 متناسب بوده و تقارن دارند؟A2تعداد بستهاي قطعه 14
 متناسب بوده و تقارن دارند؟A3تعداد بستهاي قطعه 15
 محكم نصب شده است؟Fقطعه 16
 متناسب بوده و تقارن دارند؟Fتعداد بستهاي قطعه 17
 محكم نصب شده است؟Hقطعه 18
 متناسب بوده و تقارن دارند؟Fتعداد بستهاي قطعه 19
 محكم نصب شده است؟Gقطعه 20

:جمع

:              محل امضاء

    كارشناس                كارشناس كارشناس             كارشناس مسئول        
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:                                              استان:                     شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

Cنصب لوله ها و كابل هاي مدل 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

212
1

 متناسب بوده و تقارن دارند؟Gتعداد بستهاي قطعه 

222
2

 تراز است ؟Gقطعه 

:جمع

                                      كارشناس مسئول         كارشناس             كارشناس                كارشناس:                       محل امضاء
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين
)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:استان:                                                                   شماره شركت كننده:                                             نندهنام شركت ك

Cمدل ) سيم بندي( سيم كشي 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

  وصل شده است X1كابل ورودي به قطعه 1
 محكم وصل شده است F31آيا سيمها به فيوز 2
 قرار گرفته است F31آيا سيمها توسط سرسيم زير پيچهاي فيوز 3
 محكم وصل شده است KM31آيا سيمها به كنتاكتور 4
 قرار گرفته است KM31كنتاكتور توسط سرسيم  زيرپيچهاي آيا سيمها 5
 محكم وصل شده استKM32آيا سيمها به كنتاكتور 6
 قرار گرفته است KM32آيا سيمها با سرسيم زيرپيچهاي كنتاكتور 7
 محكم وصل شده است F30آيا سيمها به رله حرارتي 8
 قرار گرفته است F30آيا سيمها با سرسيم  زيرپيچهاي رله حرارتي 9
 محكم وصل شده است F32آيا سيمها به فيوز 10
 قرار گرفته است F32آيا سيمها با سرسيم زيرپيچهاي فيوز 11
 محكم وصل شده است F34آيا سيمها به فيوز 12
 قرار گرفته است F34 آيا سيمها با سرسيم زيرپيچهاي فيوز13
 از رنگ استاندارد استفاده شده است P10 آيا سيم ارت پريز14
از رنگ استاندارد استفاده شده استP10 آيا سيم نول  پريز15
 از رنگ استاندارد استفاده شده استآيا سيم ارت الكتروموتور16
 از رنگ استاندارد استفاده شده استآيا سيم نول  براي كنتاكتورها 17

:جمع

   كارشناس                                كارشناسكارشناس                                :                      محل امضاء

كارشناس مسئول
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(
18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:استان:                                                                   ت كنندهشماره شرك:                                             نام شركت كننده

Cعملكرد مدار مدل 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

 برق دارند؟KM32 و KM31 ورودي كنتاكتورهاي F31با وصل فيوز 1
 مدار فرمان برق دار مي شود؟F32با وصل فيوز 2
 الكتروموتور  راه اندازي مي شود؟S31با فشار دادن شستي 3

خاموش مي شود؟ الكتروموتورS30با فشار دادن شستي 4

 الكتروموتور  در جهت عكس راه اندازي مي شود؟S32با فشار دادن شستي 5

 موتور خاموش مي شود؟S30با فشار دادن شستي 6

 تغيير جهت گردش S33ر حال كار باشد با فشار ميكروسوئيچ در صورتي كه موتور د7
حاصل مي شود؟

 تغيير جهت گردش S34در صورتي كه موتور در حال كار باشد با فشار ميكروسوئيچ 8
حاصل مي شود؟

 روشن مي شود؟H31در زمان راه اندازي الكتروموتور در حالت راستگرد المپ 9

 روشن مي شود؟H32ي الكتروموتور در حالت چپگرد  المپ در زمان راه انداز10

 روشن مي شود؟H30با تحريك رله حرارتي المپ 11
 برق دار مي شود؟P10 پريز F34با وصل فيوز 12
 عمل نمي S32در حالت راه اندازي الكتروموتور بصورت راستگرد آيا شستي 13

كند؟
 عمل نمي S31كتروموتور بصورت راستگرد آيا شستي در حالت راه اندازي ال14

كند؟
 بطور همزمان  الكتروموتور   راه S32 و S31آيا با فشار دادن شستي هاي 15

اندازي نمي شود؟
:جمع

:                                                       محل امضاء
          كارشناس      كارشناس       كارشناس             كارشناس مسئول        
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:استان:                                                                                                 شماره شركت كننده:               نام شركت كننده

Cنصب تجهيزات مدل 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

 محكم نصب شده است S33ميكروسوئيچ 1
 تراز است S33ميكروسوئيچ 2
 شكستگي ندارد S33كروسوئيچ مي3
  محكم نصب شده است S34ميكروسوئيچ 4
  تراز استS34ميكروسوئيچ 5
  شكستگي نداردS34ميكروسوئيچ 6
  محكم نصب شده استZجعبه تقسيم 7
  تراز استZجعبه تقسيم 8
  شكستگي نداردZجعبه تقسيم 9
 محكم نصب شده استX1 قطعه10
 شكستگي نداردX1 قطعه11
 محكم نصب شده استA2تابلوي برق 12
 تراز استA2تابلوي برق 13
 محكم نصب شده استP10پريز 14
 تراز استP10پريز 15
 شكستگي نداردP10پريز 16
 محكم نصب شده استH30المپ 17
 محكم نصب شده استH31المپ 18
شده است محكم نصب H32المپ 19
 شكستگي نداردH30المپ 20
 شكستگي نداردH31المپ 21
 شكستگي نداردH32 المپ22
 محكم نصب شده استS30شستي 23
 شكستگي نداردS30شستي 24
 محكم نصب شده استS31شستي 25
 شكستگي نداردS31شستي 26
 محكم نصب شده استS32شستي 27
 ندارد شكستگيS32شستي 28

:جمع

كارشناس                                   كارشناس                                كارشناس:                      محل امضاء

كارشناس مسئول
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين
)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:استان:                                                                   شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

Cاندازه گيري مدل 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

 ازخط تراز عمودي طبق نقشه مي باشد S33ئيچ فاصله محور ميكروسو1
 ازخط تراز افقي طبق نقشه مي باشد S33فاصله محور ميكروسوئيچ 2
 ازخط تراز عمودي طبق نقشه مي باشد S34فاصله محور ميكروسوئيچ 3
 ازخط تراز افقي طبق نقشه مي باشد S34فاصله محور ميكروسوئيچ 4
 ازخط تراز افقي طبق نقشه مي باشد Zتقسيم فاصله محور جعبه 5
 ازخط تراز عمودي طبق نقشه مي باشد Zفاصله محور جعبه تقسيم 6
 ازخط تراز افقي طبق نقشه مي باشد A1فاصله محور قطعه 7
 ازخط تراز عمودي طبق نقشه مي باشد A1فاصله محور قطعه 8
ي طبق نقشه مي باشد  ازخط تراز افقA2فاصله محور قطعه 9
 ازخط تراز عمودي طبق نقشه مي باشد A2فاصله محور قطعه 10
 ازخط تراز افقي طبق نقشه مي باشد A3فاصله محور قطعه 11
 ازخط تراز عمودي طبق نقشه مي باشد A3فاصله محور قطعه 12
 ازخط تراز عمودي طبق نقشه مي باشد X1فاصله محور قطعه 13
 ازخط تراز افقي طبق نقشه مي باشد X1فاصله محور قطعه 14
 ازخط تراز افقي طبق نقشه مي باشد Fفاصله محور قطعه 15
 ازخط تراز عمودي طبق نقشه مي باشد Fفاصله محور قطعه 16
 ازخط تراز عمودي طبق نقشه مي باشد A2فاصله محور تابلوي برق 17
 ازخط تراز افقي طبق نقشه مي باشد A2فاصله محور تابلوي برق 18
 ازخط تراز عمودي طبق نقشه مي باشد Hفاصله محور قطعه 19
 ازخط تراز افقي طبق نقشه مي باشدP10 فاصله محور تابلوي پريز20

:جمع

                              كارشناسكارشناس                                   كارشناس  :                      محل امضاء

كارشناس مسئول
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:                                                                استان:   شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

Cاندازه گيري مدل 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

 ازخط تراز عمودي  طبق نقشه مي باشدP10 فاصله محور تابلوي پريز21
 ازخط تراز عمودي طبق نقشه مي باشدGفاصله محور قطعه 22
ازخط تراز افقي طبق نقشه مي باشد) A2روي تابلوي  (S30فاصله محور شستي 23
ازخط تراز عمودي طبق نقشه مي باشد) A2روي تابلوي  (S30فاصله محور شستي 24
ازخط تراز افقي طبق نقشه مي باشد) A2روي تابلوي  (S31فاصله محور شستي 25
ازخط تراز عمودي طبق نقشه مي باشد) A2روي تابلوي  (S31فاصله محور شستي 26
ازخط تراز افقي طبق نقشه مي باشد) A2روي تابلوي  (S32فاصله محور شستي 27
ازخط تراز عمودي طبق نقشه مي باشد) A2روي تابلوي  (S32فاصله محور شستي 28

:جمع

كارشناس                                   كارشناس                                كارشناس:                      محل امضاء

كارشناس مسئول
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:ماره جهاني رشتهش9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:استان:                                                                   شماره كابين  شركت كننده:                                             نام شركت كننده

عيب يابي 

شرح كاررديف
بارم

0 -1
مالحظاتنمره اكتسابي

تنظيم كردن مولتي متر 1
چك كردن ولتاژ و قطع كردن مدار2
اتصال باز3
اتصال كوتاه 4
اتصال زمين 5

:جمع

:                     محل امضاء

               كارشناس     كارشناس مسئول                                       كارشناس                           كارشناس                       
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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)نمونه كشوري(

18: شماره جهاني رشته9:شماره ملي رشته تاسيسات الكتريكي :نام رشته

گزارش آزمايش مدار  و ارزشيابي توسط شركت كننده 

Aماژول

شماره كابين

نام استان

نام و نام خانوادگي

نمره اكتسابيبارم 
3/0تنظيمات لوگو انجام شده 

3/0آيا مدار توسط لوگو فرمان مي گيرد 
در هيچ مدار پريزها صحيح است 

شرايطي اتصال كوتاه ايجاد نمي شود
3/0

آيا نرم افزار توسط سخت افزار حفاظت 
مي شود 

3/0

3/0آيا برنامه كامل نوشته شده است 

5/1جمع 

:ساعت زمان درخواست اتصال برق 

: كارشناس ايمني و تست 

محل امضاء كارشناس ناظر
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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)نمونه كشوري(

18: شماره جهاني رشته9:شماره ملي رشته تاسيسات الكتريكي :نام رشته

گزارش آزمايش مدار 

Cماژول

شماره كابين

نام استان

نام شركت كننده

نمره اكتسابيبارم شرح آزمايش 
1 صحيح استF31مدار قدرت توسط 
1 صحيح است F32مدار فرمان توسط 

1 صحيح استF34مدار پريز توسط 
1ارت براي پريز و موتور درنظر گرفته شده است 

4جمع 

:ساعت  درخواست  برق زمان

: كارشناس ايمني و تست 

محل امضاء كارشناس ناظر  
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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)نمونه كشوري(

18: شماره جهاني رشته9:شماره ملي رشته تاسيسات الكتريكي :نام رشته

يابي توسط شركت كننده گزارش آزمايش مدار  و ارزش

Bماژول

شماره كابين

نام استان

نام شركت كننده 

نمره اكتسابيبارم نام قطعه موارد ارزشيابي 
Q1 5/0 صحيح است1مدار 
Q2 5/0 صحيح است2مدار 
Q3 5/0 صحيح است3مدار 
Q4 5/0 صحيح است4مدار 
Q5 5/0 صحيح است5مدار 

Q6 5/0 صحيح است6دار م
Q7 5/0 صحيح است7مدار 
Q8 5/0 صحيح است8مدار 
Q9 5/0 صحيح است9مدار 

5/4جمع

:زمان درخواست اتصال برق                           ساعت 

: كارشناس ايمني و تست 

محل امضاء كارشناس ناظر
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)1386(   مسابقات ملي مهارتهشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:شماره  كابين                                                              استان:                                             نام شركت كننده

شركت كنندگان فرم رعايت نكات ايمني و انضباطي 

عنوان خطا هاتاريخ رديف
نمره 

اكتسابي

امتياز منفي براي هر خطا 

يك امتياز
روز اول 1
روز دوم 2
روز سوم 3
روز چهارم 4

موارد انضباطي به شرح ذيل مي باشد 
ايجاد سروصدا و بي نظمي1
دون هماهنگي برداشتن ابزار و تجهيزات ديگر شركت كنندگان ب2
عدم توجه به تذكر مراقبين 3
خروج بدون هماهنگي از محل مسابقه 4
ارتباط شركت كننده با كارشناس خود در طي مسابقه 5
عدم حضور و ترك به موقع 6
عدم استفاده از كفش ايمني 7
عدم استفاده از كاله ايمني 8
عدم استفاده از عينك ايمني9
عدم استفاده از دستكش ايمني 10
عدم استفاده از گوشي ايمني 11
عدم استفاده صحيح از ابزار و تجهيزات 12
از ر درزماني غي( استفاده از مواد مصرفي از قبل تهيه شده 13

) مسابقه آماده شده باشد 
جمع امتياز منفي =  نمره اكتسابي  * 4جمع امتيازات منفي كسر شده از رابطه زير بدست مي آيد        

52

:جمع

امضاء نام استان س نام و نام خانوادگي كارشنا

1-

2-

3-

كارشناس معاون كارشناس مسئول



47

)1386(   مسابقات ملي مهارت هشتمين

)نمونه كشوري(

18:شماره جهاني رشته9: شماره ملي رشته تأسيسات الكتريكي  :نام رشته

:شماره كابين:                                             نام استان :                                            نام شركت كننده

نمره نهاييروز چهارمروز سومروز دومروز اولامتيازشرحرديف

15اندازه گيري١

18عملكرد٢

8نصب تجهيزات٣

4/13سيم كشي مدار٤

18كابل ها‘ لوله ها‘ نصب داكت ها٥

10آزمايش مدار٦

١/٤حفاظت و ايمني شخصي٧

5عيب يابي٨

5/8برنامه نويسي با لوگو٩

100جمع كل نمرات

تاييد كارشناسان در رشته تاسيسات الكتريكي

امضاءم خانوادگينام و ناامضاءنام و نام خانوادگيامضاءنام و نام خانوادگي

كميته فنيكارشناس ارشد

تاريختاريخ
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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

18:شماره جهاني رشته9:شماره ملي رشته تاسيسات الكتريكي :نام رشته

ليست تجهيزات

محل تامينمشخصات ابزارنام فردي

فني
نام   
كشورسازنده

نام 
كارخانه 

سازنده

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

1
داكت بر برقي

3به ازاي هردستگاهيك

نفر

2
ميز كار با گيره

2به ازاي هر دستگاهيك

نفر

3
)يدروليكيه(فوالديلوله خم كن 

4به ازاي هرسرييك

 نفر

4
گيره صحرايي

3به ازاي هر دستگاهيك

نفر

5
نردبان دو طرفه

1به ازاي هر دستگاهيك

نفر

6
V660/380موتور سه فاز

1به ازاي هر عدديك

نفر

7

8

9

10

11
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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

18:شماره جهاني رشته9:شماره ملي رشته تاسيسات الكتريكي :نام رشته

)همراه شركت كننده ( ابزارليست

محل تامينمشخصات نام ابزاررديف

فني
نام

كشورسازنده

نام

كارخانه 

سازنده

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

مالحظات

عدديك ولت500دسته عايقانبردست1

عدديك ولت500دسته عايقسيم چين2

عدديك ولت500دسته عايقسيم لخت كن3

عدديك ولت500دسته عايقدمباريك4

عدديكچاقوي كابل بر5

عدديكپرس وايرشو6

عدديككمان اره7

عدددوپيچ گوشتي دوسو 8

عدددوپيچ گوشتي چهارسو9

عدديكفازمتر10

عدديكمتري3فنر سيم كشي11

عدددوPVCفنر لوله خم كن 12

عدديكمتري1خطكش فلزي13

ددعيكمتري3متر فنري14

عدديكشمشه آلومينيومي15

عدديك درجه90گونيا 16

عدديكزاويه سنج17

عدديكسوهان گرد18

عدديك36-4مته مخروطي19

عدد5/35و3مته20
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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

:شماره جهاني رشته:شماره ملي رشته تاسيسات الكتريكي:نام رشته

)همراه شركت كننده( ابزار ليست

محل تامينمشخصات

ف
دي
ر

نام مواد مصرفي
فني

نام   
كشورسازنده

نام 
كارخانه 

سازنده 

اسپانسرمناطقستادواحدتعداد

قيمت 

پيشنهادي
مالحظات

21عدد1داكت بر دستي 21

22عدد1سشوار صنعتي 22

23عدد1دريل شارژي23

24عدد1دريل برقي 24

25عدد1پيچ گوشتي شارژي25
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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

33:شماره جهاني رشته17:شماره ملي رشتهالكتريكي تاسيسات :نام رشته

ليست مواد مصرفي براي يك شركت كننده  
محل تامينمشخصات

ف
دي
ر

نام مواد مصرفي
فني

نام   
كشورسازنده

نام 
كارخانه 

سازنده 

اسپانسرمناطقستادواحدتعداد

قيمت 

پيشنهادي
مالحظات

شا خه1ريل ترمينال1

شا خه1ريل كنتاكتور2

عدد1630تر مينال ريلي3

عدد1)موجود(كليد حفاظت موتوري4

عدد1)موجود(سه فازFIكليد 5

عدد1فيوز مينياتوري سه فاز6

عدد11فيوز مينياتوري تكفاز7

كنتاكتور با كمكي8

دو باز عدد4

ودو

 بسته

عدد1لوگو 9

عدد1بي متال 10

عدد2كليد تبديل رو كار باراني 11

عدد2سر پيچ ديواري 12

عدد2تايي3جعبه شستي 13

عدد4المپ سيگنال 14

عدد2شستي استارت ساده 15

عدد1استوپشستي 16

عدد5/3120 سانتي نمره3و2پيچ خودرو 17

عدد5/2200سرسيم نمره18

عدد5/1300سرسيم نمره19

عدد1كليد صليبي رو كار باراني20
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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

33:شماره جهاني رشته17:شماره ملي رشته تاسيسات الكتريكي:نام رشته

ليست مواد مصرفي
محل تامينمشخصات

ف
دي
ر

نام مواد مصرفي
فني

نام   
كشورسازنده

نام 
كارخانه 

سازنده 

اسپانسرمناطقستادواحدتعداد

قيمت 

پيشنهادي
مالحظات

عدد2چراغ تونلي21
عدد1قاب كامل(چراغ فورسنت22
متر5/2×6090داكت نمره 23
متر5×6045داكت نمره24
مترPVC 165/3لوله 25
متر163له فوالديلو26
عدد30بست كمر بندي27

عدد30بست لوله فوالدي28

5/4متر 5/4×2520داكت 29

عدد1.5mm5/8*3 رشته نمره 3كابل 30

عدد5پريز تكفاز ارت دار31

عدد1كليد يك  پل باراني32

دستگاه 151*15هواكش 33

عدد1فتوسل34

عدد1 آمپر6-8بيمتال 35

متر1/55/1*4كابل 36

متر2/52/1*5كابل 37

عدد201 به عمق 60*40تابلوي فلزي 38

عدد115u2ميكرو سوئيچ 39

عدد1/560*3بست كابل40

عدد2/510*5بست كابل 41

عدد1/510*4بست كابل 42

عدد102*10جعبه تقسيم 43
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