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:پروژهريف تع

6در فـرم    ه طـور كامـل      بـ ها  بخشناوين  ع. تقسيم شود ند بخش   چهر رشته مي تواند به      پروژه  
:در نظر گرفته شوددر طراحي اين بخش ها بايد موارد زير . درج گردد

ينامـه صـادره بـراي     در گواه  چرا كه همين عناوين      ،كامال گويا و مختصر باشد    عنوان هر بخش    -1

. درج مي گرددكارآموزان عيناً
.بخش باشد8 و حداكثر يكحداقل مي تواند هر رشته -2
100 بوده و بخشهاي هر پروژه بايد كسري از          100از  كل پروژه   بناي بارم بندي و نمره دهي       م-3

.باشد
. شود100 بايد  مشخص بوده و مجموع بارم بخشهابارم هر بخش بايستي كامالً-4
در نظـر گرفتـه     ) Subjective(يـا كيفـي   )Objective(كمـي   نوع هر بخش پروژه مي تواند       -5

.شود
زارهـاي   به پروژه هايي پروژه كمي گفته مي شود كه قابل انـدازه گيـري بـا اب                 :پروژه كمي -1-5

 در نمره دهي به اين پـروژه هـاي بـر اسـاس            .اندازه گيري ابعاد قطعه كار    مثل  . اندازه گيري باشند  
.بارم تعيين شده نمره داده مي شود

به پروژه هايي پروژه كيفي گفته مي شود كه قابل اندازه گيري بـا ابزارهـاي                : پروژه كيفي -2-5
 در نمره دهي به اين پروژه ها بارم        .مثل خوشمزگي يك كيك و يا تميزي كار       . اندازه گيري نباشند  

د كه   به كارآموز مي دهن    10 تا   1 كارشناس هر يك نمراتي بين       5سوال در نظر گرفته نمي شود و        
. براي بدترين كار مي باشد1 براي بهترين كار و 10به ترتيب 

نحوه محاسبه نمره رقابت دهنده در پروژه هاي كيفي بدين صـورت اسـت كـه نمـرات داده شـده                     
 كارشناس ابتدا از كوچك به بزرگ مرتب شده و سپس نمره پايين و نمره باال از سيـستم                   5توسط  

.ه باقيمانده در فرمول زير قرار مي گيرند نمر3در مرحله بعد . حذف مي گردد

نهايي رقابت دهندهنمره = 

ايـم و نمـرات      نمره تعريف كرده   30 پروژه اي كيفي با بارم       ،فرض مي كنيم جهت يك رشته     : مثال

حال به بررسي و نحوه محاسـبه نمـره نهـايي           .  باشد 6-2-5-6-10 كارشناس   5داده شده توسط    
:مي پردازيم

) نمره باقيمانده3مجموع * بارم سوال (
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.ا نمرات به ترتيب زير مرتب مي شوندابتد) الف
10-6-6-5-2

 نمـره  باقيمانـده در   3حذف مي شوند و ) 10نمره ( و باالترين نمره  ) 2نمره  (پايين ترين نمره    ) ب
.فرمول قرار مي گيرند

نمره نهايي رقابت دهنده= 

. مي شود17نمره نهايي رقابت دهنده ) ج
. نكته حايز اهميت است2در نمره دهي به اين پروژه ) د

 چه بسيار باال و چـه بـسيار پـايين           ، اينكه چنانچه نمره اي غير واقعي به فرد داده شود          :نكته اول 

. غير واقعي از سيستم حذف مي شودنمرات)  در مثال فوق10 و 2مثل نمرات (
ري مسابقات نمـرات داده شـده توسـط هـر            اينكه با توجه به اينكه در سيستم نرم افزا         : دوم نكته

و غيـر منطقـي بـه رقابـت      در نهايت كارشناساني كه نمرات غيـر واقعـي    ،كارشناس ثبت مي شود   

. مي شونددهندگان مي دهند مشخص
.  فقط يكي از نمرات حذف مي شود، نمرات اول يا آخرتكرار در صورت:تذكر

 مرتب شده و سـپس      2-2-6-10-10 ابتدا به صورت     ، باشد 2-6-2-10-10نمرات  چنانچه  :مثال

. حذف مي شوند10 و 2نمره 

:تعريف زير پروژه

رج دA5 و 5فـرم هـاي   باشد كه در    ) زيربخش(بخش پروژه مي تواند داراي چندين زير پروژه         هر  
:ود در تكميل آنها نيز بايد موارد زير در نظر گرفته ش ومي شوند

 و براي هر بخش كـه كيفـي تعريـف          ،5براي هر بخش از پروژه كه كمي تعريف شده بايد فرم            -1

. تكميل گرددA5شده بايد فرم 
بايـستي  ) Subproject(حداقل يك زيـر پـروژه       ) 6هر رديف از فرم     (براي هر بخش از پروژه      -2

. همان عنوان خود بخش را دارا باشد،هر بخش) زيربخش(و مي تواند زيرپروژه تعريف گردد 

.روژه باشدمجموع نمرات زير پروژه ها بايد برابر با بارم آن بخش از پ-3

)30 * 5+6+6(
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 كارشـناس معـاون و      ، تكميل شده و كارشناس مـسئول      6 فرم   ،از طراحي پروژه هر رشته    س  پ-6

 بـه  6 نيز به همراه فـرم  A5 و 5 و فرم تكميل شده  فرم را امضاء نمايند،كليه كارشناسان داور  

.ودش مربي به صورت ايمن ارسال تربيتمركز دبيرخانه مسابقات ملي مهارت مستقر در 
ــا-6-1 ــرم هــ ــدهفــ ــضاء شــ ــكن،ي امــ ــس از اســ ــل  پــ ــق ايميــ ــه آدرس  از طريــ بــ

)ir.irantvto@competition و com.gmail@86competition (ضــمن . ارســال گــردد
.اينكه اصل فرم ها نيز بايد در اولين فرصت ارسال گردد

.ده استمآدر زير  جهت استفاده 5A و فرم 5 فرم ،6فرم نمونه ضمناً 



1386- هشتمين مسابقات ملي مهارت
6فرم 

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

نوع هر بخشزمان نمره دهيبارمعنوان بخشهاي پروژهرديف

1
2
3
4
5
6
7
8

جمع

:امضاء كارشناسان
امضاءاستانامضاءاستانامضاءاستانامضاءاستان

امضاء كارشناس ارشد:معاونامضاء كارشناس 



1386- هشتمين مسابقات ملي مهارت
)Objective( كمي -5فرم 

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

: ..................بارم: .............................................................................1پروژه 

زمان نمره دهيبارم)Sub Project (پروژهزير عنوان رديف

بارم زير پروژهجمع

:امضاء كارشناس ارشد:معاونامضاء كارشناس 



1386- هشتمين مسابقات ملي مهارت
)Subjective(ي يف ك-A5فرم 

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

: ..................بارم: .............................................................................1پروژه 

زمان نمره دهيبارم)Sub Project (پروژهزير عنوان رديف

بارم زير پروژهجمع

:امضاء كارشناس ارشد:معاونامضاء كارشناس 


