
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  كشوري مرحله  -  ملي مهارتمسابقات  دوازدهمين دوره  

طراحي صفحات وبرشته   
  پروژه نمونه پيشنهادي و نحوه طراحي پروژه

  



رشته طراحي صفحات وب  مرحله كشوري –ملي مهارتمسابقات  دوره دوازدهمين  

۲

  چگونگي برگزاري مسابقه

مون و ارزشيابي اين با توجه به تغييراتي كه در نحوه برگزاري مسابقات جهاني در رشته طراحي وب صورت پذيرفته و به منظور مديريت بهتر آز

روز برگزار شده كه در هر روز يك  ۴در اين روش مسابقه در . رشته در دوازدهمين دوره مسابقات ملي مهارت به صورت ماژوالر برگزار مي شود

موضوع . شودهر ماژول شامل يك پروژه است كه به صورت مستقل از پروژه هاي ديگر طراحي و آزمون گرفته مي . ماژول آزمون گرفته مي شود

شامل دو زير پروژه است به طوريكه امكان اجرا و ارزشيابي هريك از  ماژول اول پروژه. پروژه آزاد اما زمينه هاي فني بايد مطابق جدول زير باشد

  .مي باشدفراهم  به صورت مجزا زير پروژه ها

كل امتياز نيز در مسابقات % ۸وژه سورپرايز باحجم امتياز الزم به ذكر است يك پروژه مستقل پروژه هاي ديگر با موضوع مخفي به عنوان پر

  .مورد آزمون قرار مي گيرد

براساس توضيحات ارائه شده . سوال استاني رشته طراحي وب در رشته طراحي صفحات وب نمونه اي از اجراي مسابقه به صورت ماژوالر بود

.ر استزمان بندي و نحوه اجراي مسابقه در اين دوره بر اساس جدول زي

  جدول زمان بندي

  عصر  صبح  روز

  ساعت ۲  ۱زير پروژه  - ۱اجراي ماژول   ساعت ۲.۵  آشنايي رقابت كنندگان با سايت مسابقات  اول

    

  ساعت ۱  ۲ماژول  ادامه اجراي  ساعت ۳.۵  ۲اجراي ماژول   دوم

  ساعت ۱.۵  اجراي پروژه سورپرايز 

  صبح روز دوم ارزشيابي  ارزشيابي عصر روز اول

  ساعت ۲.۵  ۳ي ماژول اجرا  ساعت ۲.۵  ۱زير پروژه  - ۲ي ماژول اجرا  سوم

  ارزشيابي صبح روز سوم  ارزشيابي عصر روز دوم

    ساعت ۳.۵  ۴اجراي ماژول   چهارم

  ارزشيابي روز چهارم  ارزشيابي عصر روز سوم

  

  جدول موضوعي و امتياز بندي ماژول ها

  جمع زمان اجرا  امتياز كيفي  تياز كميام  موضوع  زيرپروژه  ماژول

  ساعت ۴.۵  ۸  ۱۷  انيميشن، ويديو و پياده سازي اليه نمايش  ۲  اول

  ساعت ۴.۵  ۰  ۲۵  برنامه نويسي طرف سرور  ۱  دوم

  ساعت ۲.۵  ۳  ۱۵  پياده سازي طرف كاربر با توابع كتابخانه اي  ۱  سوم

  ساعت ۳.۵  ۲۰  ۴  طراحي گرافيك  ۱  چهارم

  ساعت ۱.۵  ۴  ۴  مخفي  ۱  سورپرايز

  ساعت۱۶.۵  امتياز۳۵  امتياز۶۵  جمع
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۳

  پروژه نمونه

  :در رابطه با پروژه ارائه شده الزم است به نكات زير توجه شود. دراد دوجو تاقباسم هياپ و هنومن هژورپ هرود نيا رد

 ناسانشراك ات تنها جنبه آشنايي داشته و مالك ارزشيابي نيست فرم ارزشيابي پيوست پروژه باتوجه به منطبق نبودن بر جداول باال، 

در پروژه نمونه ممكن است با جدول فوق تقسيم بندي زير پروژه ها  نينچمه .دنيامن هدافتسا وگلا نآ زا دوخ ياه هژورپ يحارط رد

.مطابقت نداشته باشد كه تغييرات الزم به عنوان تغييرات پروژه در نظر گرفته مي شود

�h سردآ زا اي تاقباسم هناخريبد تياس زا ار هنومن هژورپ p://rax.ir/TP90.zip دييامن تفايرد.

  

  ژهطراحي پرو

الزم به ذكر است . شنهادي خود را بر اساس ساختار پروژه نمونه ارائه دهندين دوره از رقابت ها كارشناسان همراه مي توانند پروژه هاي پيدر ا

با . پروژه سورپرايز به صورت مجزا از طرف دست اندركاران مسابقات ارائه مي شوند و پيشنهادات كارشناسان در اين خصوص پذيرفته نيست

  :توجه به حساسيت مسابقات كارشناسان مايل به طراحي پروژه الزم است به نكات زير توجه داشته باشند

.پروژه هاي پيشنهادي كارشناسان مي تواند هريك از زير پروژه هاي ماژول ها باشد

به غير از پروژه (ماژول ها  وژه به ازاي هريك از زيرپروژهيك كارشناس بنا به تمايل و تخصص خود مي تواند يك يا چند پر

.پروژه از طرف هركارشناس وجود خواهد داشت ۵يك تا  امكان پيشنهادبه اين ترتيب . پيشنهاد دهد) سورپرايز

الزم است پروژه هاي پيشنهادي كامل باشند به طوريكه متن سوال به صورت دقيق تدوين شده باشد و ارزشيابي و زمان بندي پروژه 

.باال در نظر گرفته شده باشدبر اساس جدوال 

به عنوان مثال در پروژه برنامه نويسي طرف سرور كليه فايل  .تمام فايل هاي ضميمه اجراي پروژه در زمان معرفي آن بايد ارائه شود

ژه نمونه براي نمونه به فايل هاي پيوست پرو. (هاي رابط كاربري و كدهاي الزم به غير از موارد تحت سرور بايد ارائه شده باشد

)مراجعه فرماييد

.زبان متن سوال هر پروژه فارسي است اما زبان موضوع پروژه مي تواند انگليسي يا فارسي باشد

.دوش لامعا ياه هژورپ يور رب يتارييغت اهنت و دوش هتفرگ هنومن هژورپ زا يداهنشيپ ياه هژورپ يلصا راتخاس دوش يم داهنشيپ

با توجه به محدوديت زماني در پيش از اجراي مسابقه امكان اصالح و تغيير پروژه هاي غير دقيق وجود ندارد به همين دليل امكان 

.ن و پروژه هايي كه مستندات و پيوست هاي آن ها كامل نيست وجود ندارداستفاده از پيشنهادات غير مدو

ه، كارشناس معاون و ارشد صورت انتخاب پروژه هاي داراي شرايط پذيرش پيش از مسابقات و با راي گيري كارشناسان همرا

 نامز رد داهنشيپ هدننك هئارا سانشراك .نظر موافق را به همراه داشته باشد پذيرفته مي شود% ۵۰گيرد و پروژه اي كه حداقل  مي

.دهد خساپ ار هطوبرم تالاوس و هدرك هئارا ناسانشراك رگيد يارب ار دوخ يداهنشيپ هژورپ هك تسا مزال هقباسم زا شيپ

.كان انتخاب بيش از دو پروژه از يك كارشناس همراه وجود نداردام

  
  يناسر عالطا و تارييغت

 تاقباسم هناخريبد تياس قيرط زا تازايتما و هژورپ يدنب نامز رد رييغت هنوگره تاقباسم يارجا يدنب نامز همانرب ندوبن يياهن هب هجوت اب

.دوش يم يناسر عالطا


