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)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)نمونه كشوري(

10:شماره جهاني رشتهيجوشكار:نام رشته

توضيح مختصر راجع به پروژه

: پروژه يهدف از اجرا-

يربوطه با توجه به حالت جوشكار مي برق و تنظيم پارامترهاي توانايي فرد در جوشكاريبررس- 1

ي مربوطه با توجه به حالت جوشكاري تيگ و تنظيم پارامترهاي توانايي فرد در جوشكاريبررس-2

ي مربوطه با توجه به حالت جوشكاري مگ و تنظيم پارامترهاي توانايي فرد در جوشكاريبررس- 3

 و مونتاژ قطعات ي توانايي فرد در نقشه خوانيبررس-4

,E6010,E7018ي با الكترودهايايي فرد در جوشكار توانيبررس- 5

FEDCBA حاالت مختلف ي توانايي فرد در جوشكاريبررس- 6 PPPPPP ,,,,,

 لوله و پليت ي توانايي فرد در جوشكاريبررس-7

ه مناسب د توانايي فرد در ايجاد نفوذ و گريبررس-8

ي اتصاالت جوشكاري توانايي فرد در آماده سازيبررس-9

) ساعت پروژه مخزن 14, ساعت تست پليت ها 6( ساعت مي باشد 20 اجراي پروژه مدت زمان

MAGبا فرايند 10mm جوشكاري تست پليت - 1ت پليت ها جوشكاري تس: مرحله اول 

SMAW, FCAW با فرايند  16mm جوشكاري تست پليت  - 2

TIG,SMAW درجه با فرايند 45اينچ در وضعيت 6 جوشكاري لوله - 3
 و مونتاژ ، دراين روز بايستي ي و طريقه آماده سازينقشه خوان,آموزش و توجيه كارآموزان در مورد پروژه : دوممرحله

.مونتاژ شود پروژه 
 پروژه بايد كامل شود يجوشكار : سوممرحله

ي شود  اين پروژه در برگيرنده اكثر حاالت جوشكاري و ارزشيابي و شماره گذاريه پروژه جمع آوربايستي كلي: در پايان
و ي قليايي و سلولزي با استفاده از الكترودهاTIGي ، جوشكارSMAWي جوشكارMAGيو با فرآيند جوشكار

 ميباشدFCAWجوشكاري
.  باشد ي مEN بر اساس استاندارد ينقشه خوان•
. ورق كف مونتاژ شود ي بر رويپروژه بايست•



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)نمونه كشوري (

10:شماره جهاني رشتهيجوشكار:نام رشته

توضيح مختصر راجع به پروژه

.  باشد ي بالمانع ميچرخش پروژه حول محور عمود•

.  باشد ي پاس نهايي مجاز نميكارسنگ•

 باشد يت يا پشت بند مجاز نماستفاده از ساپور•

. براي مونتاژ ، انجام خال جوش بر هر فرآيند و در هر حالت اختياري مي باشد . •

.  بيشتر باشد mm10طول خال جوش نبايستي از •

.  انجام خال جوش در داخل پروژه مجاز نمي باشد •

.ميليمتر مي باشد 10تاFCAW8ارتفاع ساق جوش فيلت •

. ميليمتر مي باشد 6تاTIG4فيلتارتفاع ساق جوش •



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)نمونه كشوري(

10:شماره جهاني رشتهجوشكاري:نام رشته

دستورالعمل اجراي پروژه

MAG و انجام جوشكاري با فرايند 10mmتست پليت يآماده ساز) الف 

SMAW, FCAW  و انجام جوشكاري با فرايند16mmت پليت آماده سازي تس) ب 

6ه لولآماده سازي تست) ج SMAW,TIG  و انجام جوشكاري با فرايند′′

 قطعات پروژه مونتاژآماده سازي و)د 

فاصله مطابق جهت جوشكاري از نظر طول و عرض كنترل شده ومقدار پاشنه و در اين مرحله بايستي قطعات برش خورده 

.نوع فرايند و الكتود مصرفي تنظيم شود 

مونتاژ قطعات ) ذ

.و با خال جوش محكم شوند قطعات مورد نظر طبق نقشه در محل هاي خود مونتاژ شده 

.در داخل مخزن مجاز نمي باشند انجام خال جوش) و

.چرخش پروژه فقط حول محور عمودي مجاز است ) ه

.تياري مي باشد ترتيب انجام جوشها اخ) ر



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 

)نمونه كشوري(

10:شماره جهاني رشتهجوشكاري:نام رشته

دستورالعمل اجراي پروژه

5FCAWو7و2به1جوش قطعه 

5FCAW به 1جوش قطعه

9FCAWو8 به 1جوش قطعه

3FCAWو2به 1جوش قطعه

7E6010,E 7018به 6جوش قطعه

7MAG و6به 2جوش قطعه

7MAG و6 به 4جوش قطعه

5TIG ,E7018 به 4جوش قطعه

9MAG به 8جوش قطعه

3E7018 به 2جوش قطعه

3MAGو2 به 10جوش قطعه

9E7018 و 8 به10جوش قطعه

4E7018 به10جوش قطعه

6E7018 به 10جوش قطعه

 11TIG به 10قطعهجوش 

 12TIG به 11جوش قطعه

 13TIG به 12جوش قطعه

 14TIG به 13جوش قطعه

9MAG به 5جوش قطعه

3MAG به 8جوش قطعه 



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 

)نمونه كشوري(

10:شماره جهاني رشتهجوشكاري:نام رشته

) پروژه( نقشه كار عملي 



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)نمونه كشوري (

رشته جوشكاري                                                                        برگه ارزشيابي                                                         

:استان :م خانوادگي نام و نا:شماره داوطلب 

از كسب شده يامتاز يامتبينوع عف يرد

 وجود دارد  كمكيا ساپورتيا داخل پروژه خال جوش يآ1
بله خير 

102

ا پروژه مطابق نقشه مونتاژ شده است يآ2
بله خير 

210

 شده است يزكاريا پروژه تميآ3
ضعيف متوسط خوب 

15105

4

جمع

:محل امضاء

كارشناسكارشناسكارشناس مسئول



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

رشته جوشكاري                                                                        برگه ارزشيابي 

گرده جوشنفوذي جوش جناقيرديف
استارت عدم نفوذارتفاع نفوذ

استوپ

ارتفاع 

گروه

عرض 

جوش

استارت 

استوپ

خوردگي 

كنار جوش

عدم 

ذوب لبه 

اتصال

اتصال

2015152010151010امتياز

3به2قطعه1

5به4قطعه2

10و9قطعه3

7به6قطعه 4

---14به513

---20به619

---21به720

8A,B

9C,D

10E,F

:كارشناس:كارشناس:كارشناسءمحل امضا



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

: اري                                                                        برگه ارزشيابي                                                           گروهرشته جوشك

محدب بودن نبش خارجيرديف

گرده

عدم خوردگي 

كنار جوش

عدم پر شدن 

درز

هي جوشكاريوضعيتمحل اتصال

20101015امتياز

5PFبه12قطعه1

3PFبه12قطعه2

9PBبه7قطعه3

2PBو3به4و5قطعه4

كارشناس:كارشناس:كارشناسءمحل امضا



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

: گروه                                       برگه ارزشيابي رشته جوشكاري                                 

مالحضات يكنواختي گردهمحلهاي استارت استوپجوشكنارخوردگيارتفاع ساق جوشجوشهاي فيلترديف

20101510امتياز-

2و1قطعه1

4به 1قطعه2

9و10به1قطعه3

7و6به1قطعه4

8و7به12قطعه5

9و10به12قطعه6

3و2به6قطعه7

13به12قطعه8

14به15قطعه9

16به15قطعه10

17به16قطعه11

18به17قطعه12

19به14قطعه13

22به21قطعه14

23به22قطعه15

6به8قطعه16

10به11قطعه17

5و4 به 10قطعه 18

:محل امضاء

كارشناسكارشناسكارشناس مسئول



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

10: شماره جهاني رشتهجوشكاري:  نام رشته

ليست تجهيزات

محل تامينمشخصات نام تجهيزاترديف

فني
نام   
كشورسازنده

كارخانه نام 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

ركتيفاير√دستگاه 1ايران  آمپر500ي قوس الكتريكيدستگاه جوشكار1

)يدستگاه جوشكار2 ) 2COMAG500دستگاه 1ايران آمپر هوا خنك√

√عدد 1انگليسگيج جوشكاري كمبريج 3

√بالن 1كپسول گاز آرگون شارژشده 4

√بالنco2Co21كپسول گاز 5

 با كولت يتورچ هوا خنك شيردار آرگون6

4.2mm
مارك توان √عدد 1توان جم 

جم

يكوره الكترود خشك كن دما7
oc400 دستگاه 1ايران√

√دستگاه 2ايران )oc150آون (كوره سيار 8

√دستگاه1آلمانيبوشدستگاه ميني سنگ 9

. ستون محل تامين توسط كارشناس مسئول تجهيز اجرائي آموزش تكميل مي شود



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

10: شماره جهاني رشتهجوشكاري                               : نام رشته

همراه كارآموزليست ابزار 

محل تامينمشخصات نام ابزاريفرد

فني
نام 

كشورسازنده

كارخانه نام 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

√عدد 1جعبه ابزار 1

√عدد 1ماسك كالهي 2

√عدد 1انبردست عايق دار3

√عدد 1عينك حفاظتي سنگ كاري4

√عدد 1 سانتي30خط كش فلزي 5

√عدد 1 سانتي20گونيا 6

√عدد 1 متري3متر كشوئي 7

√عدد 1 گرمي500چكش نيم كيلوئي8

√عدد 10 ماسكيبراmm2شيشه سفيد 9

√عدد 11,10,92شيشه سياه ماسك نمره 10

√عدد mm4.2=φ3يالكترود تنگستن11

√عدد4,5,66 شماره ي آرگونينازل سراميك12

√عدد1گيج جوشكاري كمبريج12

√عدد1ر آهنگريانب14

سوهان دنده ريز مخصوص 15
T12فوالد 

√عدد1

. ل تامين توسط كارشناس مسئول تجهيز اجرائي آموزش تكميل مي شودستون مح



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

10: اني رشتهشماره جهجوشكاري:  نام رشته

همراه كارآموزليست ابزار 

محل تامينمشخصات نام ابزاررديف

فني
نام 

كشورسازنده

كارخانه نام 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

16
سوهان دنده درشت مخصوص 

)نيم گرد (فوالد 
√عدد 1

√عدد 1چكش گل زني 17

18
√عدد 1سوزن خط كش فلزي

19
√عدد 1)فوالدي(سنبه نشان فلزي 

√عدد 2co1اسپري ضد جرقه 20

50گيره تنگدستي سايز 21
سانتي

√عدد 2

ماسك دستي جهت خال 22
زدن جوشي 

√عدد 1

√عدد 1)سوزني (گوشي صدا گيره 23

√عدد 1پرگار فلزي24

كفش ايمني مناسب سايز 25
كاراموز

√عدد 1

√عدد cm201كوليس پايه دار26

. ش تكميل مي شودستون محل تامين توسط كارشناس مسئول تجهيز اجرائي آموز



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

10: شماره جهاني رشتهجوشكاري:  نام رشته

همراه كارآموزليست ابزار

محل تامينمشخصات نام ابزاررديف

فني
نام 

كشورسازنده

كارخانه نام 

سازنده 

واحدتعداد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

√دست 1ايرانلباس كار دو تكه 27

√عدد 1ايرانپيش بند چرمي28

√جفت 1ايرانين بند آست29

√جفت 1ايرانپابند چرمي30

√جفت 1ايراندستكش چرمي جوش برق31

√جفت 1ايراندستكش چرمي آرگوني32

√عدد 4آلمان صفحه سنگ برش ميني33

√عدد 4آلمان صفحه سنگ ساب ميني34

√عدد 3ايراني مينيصفحه برس سيم35

√عدد 1آلمان برس سيمي دستي 36

√عدد 1ايرانمقنعه جوشكاري 37

√عدد4ايرانماسك دهني38

. ستون محل تامين توسط كارشناس مسئول تجهيز اجرائي آموزش تكميل مي شود



)1386( هارت مسابقات ملي مهشتمين 
)نمونه كشوري (

10: شماره جهاني رشتهجوشكاري:  نام رشته

ي هر نفربه ازاابزار ليست 

محل تامينمشخصات نام تجهيزاترديف

   كشورسازندهنام   فني
كارخانه نام 

سازنده 

 به تعداد

ازاءهرنفر

واحد

اسپانسرمناطقستاد

قيمت 

پيشنهادي

مالحظات

 با اندازه گير قطر ي متري سانت20كوليس 1
 معمولييداخل

√عدد 1آلمان

)سنبه اعداد 2 )mm5بسته 1آلمان√

√عدد 1مانومتر آرگون 3

)مانومتر 4 ) 2COMAGمارك توان √عدد 1م توان ج
جم

√عدد 1ژاپنذره بين چراغ دار 5

√عدد1ژاپن2COگرمكن گاز6

روتيليحلقه1آلمانيس كورد فالك2/1سيم7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

. ن توسط كارشناس مسئول تجهيز اجرائي آموزش تكميل مي شودستون محل تامي



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)نمونه كشوري (

10:شماره جهاني رشته: گروه جوشكاري:نام رشته

مشخصات جعبه ابزار  

 سانتي متر با درب لواليي 50و عرض  سانتي متر 100 سانتي متر و طول 50جعبه ابزار فلزي يا چوبي به ابعاد ارتفاع 
. كد از باال باز شود و داراي قفل آويز باشد 

:شماره نقشه

: واحد اندازه گيري

:توضيحات

:مقياس سازه: جنس سازه



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

10:ماره جهاني رشتهش: گروه جوشكاري:نام رشته

دستور العمل اجراء تست پليت ولوله

مالحظاتحالت جوشكارينوع فرايندتست پليپ و لولهقطعات جوشكاري رديف
E,Fقطعات 1

)جوشكاري لوله(
 وبقيه TIG نفوذي111HLO45(6G)و141

SMAWپاسها
MAGاس فول پ10mm(135P.Cپليپ(A,Bتست پليت2
 و بقيه SMAW نفوذي111P.Aو16mm(136پليپ(C,Dتست پليت3

FCAW  اسهاپ



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

10:شماره جهاني رشته: گروه جوشكاري:نام رشته

 به ازاي هر نفرت پليتليست مواد مصرفي پروژه و تس
تعداد شماره قطعهابعادنوع قطعهرديف

قطعات

مالحظات

nn10×280×mn28011پليت1

mm10×100×2002,3,4,5,7,96پليت2

2006,102×135×10پليت3

m10×m m80φپولك4
φφ25φ

8,112

235121×235×10پليت5

100φ13,142×100×5لوله6

150φ151×50×10پولك7

m5×m60×50φ16,19,213لوله8

50φ201×8/4×90زانو جوشي9

50φ17,222×5پولك10

25φ18,232×25لوله11

300A,B2×125×10پليت12

300C,D2×125×16پليت13

168φE,F2×125×11/7لوله14

ود
 ش
ي
ار
ن ك

شي
 ما
ي
ست
يو
ه پ
قش
ق ن

طب
ت 
عا
قط
يه 
كل



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

10:شماره جهاني رشته: گروه جوشكاري:نام رشته

زن فوالديخدستورالعمل اجراي پروژه م

مالحظاتحالت جوشكاري نوع فرايند قطعات جوشكاري شدهرديف

2135PBبه1قطعه1

4135PBبه1قطعه2

7136PBو6به1قطعه3

10136PBو9 به 1قطعه4

3111PC7018,6010 به2قطعه5

5135PCبه4قطعه6

3111PF7018و2به6قطعه7

5135PFو4به10قطعه8

7135PFبه6قطعه9

10111PF7018به9قطعه10

5111PF7018و4 به 3و2قطعه11

7135PF7018به9قطعه12

8135PFبه6قطعه13

10111PF7018به 11قطعه14

5135PBبه12قطعه15

3111PB7018به12قطعه16

7135PDو6به 12قطعه17

10111PD7018و9به12قطعه18

13136PBبه12طعهق19



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين 
)نمونه كشوري (

10:شماره جهاني رشته: گروهجوشكاري :نام رشته

:                  استان:                                                 شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

دستورالعمل اجراي پروژه مخزن فوالدي

14111PC7018,6010به13قطعه20

15135PDبه14قطعه21

16141PBبه15قطعه22

17141PBبه16قطعه23

18141PBبه17قطعه24

14141PFبه19قطعه25

19141PFبه20قطعه26

21111PC7018,6010به20قطعه27

22141PBبه21قطعه28

22141PBبه23قطعه29



)1386(  مسابقات ملي مهارتهشتمين
)نمونه كشوري (

10:شماره جهاني رشته: گروهجوشكاري :نام رشته

:                                                                 استان:  شماره شركت كننده:                                             نام شركت كننده

لي آت كارگاه


