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احکام معتبر و قوانین مسابقات حداقل ,بر طبق اساسنامھ با تصمیم کمیتھ فنی و مسابقات بین المللی مھارت جھانی 

  نیازھای این مھارت از مسابقات مھارت جھانی را کھ در پایین آورده شده در بر می گیرد
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  معرفی .1
  اسم وتعریف مھارت .1.1
  " است.تاسیسات الکتریکی" اسم مھارت . 1.1.1

  مھارت وصیفت .2.1.1

برمی گردد بھ تکنولوژی ھای قبل وحال ودرحال پیدایش کھ دربرقکاری صنعت ساختمان بھ کار می ات مسابق

رود.شرکت کنندگان می بایست پروژه ھای آزمایشی را کھ برای برق ساختمان یا تجاری طراحی شده است را انجام 

  دھند.

  

  محدوده ی درخواست ھا  2.1
  شرح فنی را بدانند.این  ایدھمھ ی کارشناسان وشرکت کنندگان ب 1.2.1

  درھر تضادی کھ درغالب دو زبان مختلف برسر شرح فنی بوجود آید،نگارش انگلیسی تقدم دارد. 2.2.1

  

  اسناد وابستھ 3.1
ازآن جایی کھ این شرح فنی فقط شامل اطالعات خاص مھارتی است باید ھمراه با موارد زیر مورد استفاده  1.3.1

  قرار گیرد:

 -WSIین مسابقات قوان ●     

  WSI -راھنمای مسابقات ●     

 WSI - منابع آنالین کھ دراین سند  تعیین شده ●     

  حفاظتی کشور میزبان آیین نامھ سالمتی و ●     

  

  محدوده ی کار صالحیت و .2
  برآورد صالحیت ھای کسانی است کھ بھ این مھارت وابستھ اند. وتجربی مسابقات یک نمایش 

  ایشی فقط شامل کارھای عملی است.پروژه ی آزم

  

  تشخیص صالحیت 1.2
  متداول تاسیسات الکتریکینگھداری  وبرقکاری 

  این را داشتھ باشد کھ: یک متخصص برق باید توانایی

  نشان دھد کھ عالیم مربوط بھ سیم کشی سیستم ھای مختلف تجاری،خانگی وصنعتی کھ درآنھا موارد زیر بکار می ●

  رود:   
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  ب کند یک کابل را بھ صورت مستقیم روی یک سطحنص ○     

  وصل کند کابل را بھ یک سطح در مسیری ایمن»           

  درنظر بگیرد شعاع خمش را بدون این کھ بھ کابل آسیب وارد شود»           

  ھا وغیرهاستفاده کند ازپایان دھنده ھای سازگار برای ورود کابل بھ داکت،صفحھ،تجھیزات، جعبھ »           

  لولھ ھای منعطف نصب کند کابل ھای یک و دو عایقھ را داخل داکت ھا،لولھ ھا و ○     

  روی نردبان و سینی کابلنصب کند کابل ھای دو عایقھ را ○      

  داکت پالستیکی وفلزی  بنص○      

  اندازه گیری وبرش داکت دراندازه و زاویھ مشخص»           

  قابل قبولتلورانس داکت بدون انحراف دراتصاالت و  نصب قطعات»           

  نصب آداپتورھای پایانی مختلف مثل گلند روی داکت»           

  نصب داکت ازانواع گوناگون،در مسیری ایمن روی سطح»           

  پالستیکی نصب لولھ ھای آھنی و ○     

  یک مسیر ایمن درو روی سطح  نصب لولھ ھا»           

  درنظر گرفتن خم ھا،بدون آسیب رساندن بھ لولھ.»           

  آداپتور پایانی مناسب برای وارد شدن لولھ ھا بھ جعبھ ھا و بوردھا و داکتاھا و.... انتخاب شود.»           

  نصب لولھ ھای منعطف پالستیکی وفلزی ○     

  نصب لولھ ھای منعطف درمسیری ایمن روی سطح»           

  درنظر گرفتن شعاع خمش بدون آسیب دیدن لولھ منعطف»           

  آداپتور پایانی مناسب جھت ورود لولھ بھ جعبھ ھا،بوردھا،داکت ھا وغیره.»           

  نصب سینی کابل و نردبان کابل وغیره ○     

  ل روی یک سطح ایمنباع گوناگون نردبان کابل وسینی کانصب انو»           

  

  ، خانگی وصنعتی استفاده ھم درستی ازانواع گوناگون تابلوھای الکتریکی کھ برای مصارف تجارینشان دھد کھ ف ●

  دارد : می شود    

  نصب تابلوھای الکتریکی روی یک سطح بھ طور ایمن ○     

  عملھمان طور کھ در دستور الدرتابلوھا  (مثال ھا در زیر لیست شده است) نصب دستگاه ھای مربوط بھ تابلو ○     

  .ھا داده شده        

  یچ اصلیئسو»           

           «RCDS 

           «MCBS 

  وسایل کنترلی مثل رلھ ھا، تایمرھا وغیره»           

 KNXقطعات »           

  فیوزھا»           

  نقشھ مدار  ر طبقنصب کابل ھا درون تابلو ب ترمینال بندی و ○     
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  ستی می داند انواع گوناگون سیستم روشنایی وگرمایشی برقی کھ مصارف تجاری، ساختمانی ونشان دھد کھ بھ در ●

  صنعتی دارند چگونھ کار می کند.   

  کنترلی مانند فتوسل، حسگر حرکت، ترموستات، سوئیچ ھا وغیرهوسایل *      

  فاز وغیره 3فاز و 1* پریزھا مانند      

  ھای تھیھ شده آمده است.دستورالعمل  کھ در * نصب واتصال تجھیزات ھمان طور     

  

  :مثلرا می شناسد .  نشان دھد کھ عالیم مربوط بھ گونھ ھای مختلف سیستم ھای ارتباطی ●

  یافتھ  سیستم ھای کابلی ساختار ○     

  سیستم ھای اعالم حریق  ○     

  سیستم ھای اعالم حریق مرسوم »          

  حریق آدرس پذیرسیستم ھای اعالم  »          

  سیستم ھا تخلیھ سازی○     

  وسایل صوتی»           

  وسایل تصویری »          

  سیستم ھای کنترلی و مانیتورینگ»           

  سیستم دزدگیر منازل ○     

  سیستم ھای مرسوم دزدگیر منازل »           

  سیستم ھای آدرس پذیر دزدگیر منازل»           

  ھای کنترل دستیابی سیستم ○     

  سیستم ھای کنترل دستیابی "مجزا"»           

  سیستم ھای کنترل دستیابی "شبکھ نظارت شده"»           

  )CCTVسیستم ھای تلویزیون مداربستھ ( ○     

  واجزای وابستھ لنزھا دوربین ھا، »           

  ضبط کننده ھا،مانیتور وغیره»           

  لیست شده است ھمان طور کھ درپیش دستورالعمل ھای آماده شده آمده  تجھیزاتی کھ درباال ردنک نصب وسرھم○      

  است        

  

  انتخاب واستفاده کردن از ابزارمناسب ●

  

  خواندن وترجمھ کردن واصالح کردن نقشھ ھا واسنادی مثل ●

  نقشھ ھای طرح بندی ○     

  نقشھ ی مدارھا ○     

  ای نوشتھ شدهدستورالعمل ھ ○     
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  تست تاسیسات الکتریکی نصب شده با روشی ایمن وحرفھ ای و نصب, طراحی  ●

  طراحی کارنصب با استفاده ازنقشھ ھا واسناد تھیھ شده ○     

  نصب تجھیزات ومسیر سیم ھا ھمان طور کھ درنقشھ ھا واسناد آماده شده است ○     

  الکتریکی رق بھ منظور اطمینان ازایمنی اشخاص وتست کردن تاسیسات قبل از وصل شدن بھ ب ○     

  تست مقاومت عایق ھا»           

  تست پیوستگی زمین»           

  تست تاسیسات وقتی کھ برق دارند. ○     

  اطمینان حاصل شود ازعملکرد درست چک کردن کامل عمل کرد ھمھ ی تجھیزاتی کھ نصب شده اند تا»           

  سات جدید برطبق دستورالعمل ھای تھیھ شده.تاسی            

  راه اندازی تجھیزات ○     

  سیستم ھا وغیره-استفاده از نرم افزارھای ضروری برای برنامھ دادن بھ رلھ ھای برنامھ پذیر،باس»           

  انجام تنظیمات ضروری روی دستگاه ھایی مثل تایمرھا،رلھ ھای اضافھ بار وغیره»           

  برنامھ دادن بھ رلھ ھای برنامھ پذیر»           

  بھ عمل تا وظیفھ ی مشخص شده راالزم است برنامھ کاربردی کھ برای محصول  دانلود و وارد کردن ھر»           

  برساند             

  و شبیھ اینھا  LONو  KNXسیستم ھا مثل  -برنامھ ریزی کردن باس»           

  عیب یابی
  ید بداند وبفھمد کھ:یک برقکار با

  چگونھ عیب یابی کند تاسیسات الکتریکی وشناسایی کند خطاھایی مثل: ●

  اتصال کوتاه ○     

  اتصال باز ○     

  اشتباه (جابجا) پالریتھ ○     

  خطا درمقاومت عایق ھا ○     

  خطا درپیوستگی زمین ○     

  تنظیمات اشتباه درتجھیزات ○     

  روی دستگاه ھای برنامھ پذیر برنامھ اشتباه ○     

  غیره ○     

  

  مثل:آنھا  مشکالت ردنمشخص ک و تاسیسات الکتریکی  دادنتشخیص  گیچگون ●

  بداتصاالت  ○     

  سیم کشی اشتباه ○     

  امپدانس حلقھ بودن باالخطا  ○     

  غیره ○     
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  یری مثل:استفاده کردن، تست کردن وکالیبره کردن تجھیزات اندازه گ گیچگون ●

  تستر مقاومت عایق ○     

  تستر پیوستگی  ○     

  مولتی متر ○     

  آمپرمتر انبری ○     

  تستر کابل شبکھ ○     

  چگونھ اصالح کند خطاھا را درتاسیسات الکتریکی ○     

  اصالح قطعات معیوب ○     

  جای گزین کردن قطعات معیوب ○     

  سیم کشی مجدد تاسیسات معیوب ○     

انجام بدھد تمام مھارت ھایی کھ درباال لیست شده طی یک روش حرفھ ای بھ صورتی کھ ایمنی افراد والکتریکی 

  حاصل شود.

  دانش تئوری 2.2
  دانش تئوری الزم است ولی بھ صورت صریح مورد بررسی قرار نمی گیرد 1.2.2

م است:برنامھ دادن بھ قطعات الکتریکی دانش تئوری محدود می شود بھ عوامل ضروری کھ برای انجام کارعملی الز

 KNXو الکترومکانیکی (نھ کنترل کننده ھای منطقی برنامھ پذیر) مثل تایمرھا، رلھ ھای برنامھ پذیر وقطعات 

  ،خواندن نقشھ ھا،طرح ھا ونمودارھا.

  

  دانش قوانین وآیین نامھ ھا امتحان گرفتھ نمی شود. 2.2.2

  

  کارعملی 3.2
درنصب تجھیزات الکتریکی،سیستم ھای سیم کشی وسیستم  ھا ن دھد محدوده ای ازتواناییشرکت کننده باید نشا

  را دارد )SCSساختار یافتھ کابل کشی (

ھ شرکت کننده باید توانایی انجام ھمھ ی ملزومات بازرسی،امتحان کردن و کمیسیون را برای تمام ماژول ھای مربوط

تست شود ونتیجھ بھ صورت نوشتھ  مل شد، باید توسط شرکت کنندهکا آزمایشیداشتھ باشد وقتی کھ پروژه ی  را

  ارائھ شود.

  تصویری کھ درزیر آمده پیوند دائمی وکانال را نشان می دھد.
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  پروژه ی آزمایشی .3

  
  قالب /ساختار پروژه ی آزمایشی 1.3

  مجموعھ ای از ماژول ھای مجزا است.قالب /ساختار پروژه ی آزمایشی 

  

  راحی پروژه ی آزمایشینیازھای ط 2.3
  نیازھای عمومی

  باید با شرایط واستانداردھای بین المللیاستفاده می شود ترم ھای فنی کھ در پروژه ی آزمایشی  تمامی شرح ھا و ●

  ، اگر انجام شدنی باشد.مطابقت داشتھ باشد    

  تمامی واحدھا باید از مرجعی مشخص باشد( خط ماخذ) ●

  لھ از وسط لولھ وکابل است.لو اندازه گیری کابل و ●

  ی داکت وتجھیزات است.ھ یا لب طتجھیزات ازوس اندازه گیری داکت و ●

  .باشد ھرزیر ماژولی کھ درزیر لیست شده است باید شامل قوانین باال کھ برای تاسیسات است یا قوانین ماژول ھا ●

  .پروژه ی آزمایشی احتماال شامل زیر ماژول ھای وسیستم ھای زیر است ●

  تاسیسات روشنایی ○     

  نصب پریز ○     

  موتورھا وغیره مثل کنترل پمپ ودیگ بخار),نصب مدار سیگنال / کنترل / قدرت(گرمایشی ○     

  ) DCیا  ACولت ( 50محدود بھ ماکزیمم ولتاژ  -تاسیسات ولتاژ پایین ○     

  ل خروجی،کابل ھا،سرھم کردن پنل ھا وسیم ھا،ترمینا RJ 45نصب واتصال کامل زیر سازی کابل:سیم کاربر، ○     
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  ھای کریر تلفن(کنترل ازراه دور وغیره)المان  ○     

  مدارھای اندازه گیری ولتاژ وجریان (ترانس جریان وکلیدھای سلکتوری وترانس ولتاژ وکلید سلکتوری) ○     

  سیستم متفاوت سیم کشی باید درھر ماژول استفاده شود. 3حداقل ●

  

  آزمایشی شامل ماژول ھای زیر است: پروژه ی

  

  تست کردن تاسیسات -1ماژول
  ساعت ١حداکثر  ●

  توسط کشور میزبان ساختھ می شود برد عیب یابی  ●

 وامتیاز دھی باید کامل شوند  ماژولC1 وز ردر  ●

 تجاری با استفاده از تکنولوژی روز و تاسیسات خانگی و/ یا - 2ماژول 

  پیشرفتھ 
  ت شامل برنامھ ریزی و تست کمیسیون ساع 11حداکثر  ●

  کشور میزبان فقط باید مواد مصرفی را برای شرکت کنندگان تھیھ کند. ●

KNX ●  وLON  یا سیستم ھای استاندارد جھانی مشابھ باید استفاده شوند.تمام دستگاه ھا باید توسط کشور  و 

 ماه قبل از شروع رقابت ھا منتشرگردد.رقابت 6میزبان تامین شود.پروژه ی آزمایشی ولیست مواد باید حداقل    

 کنندگان باید بر مبنای شرح فنی ودیگر مستندات ضروری وفایل ھای مرتبط آماده شوند.نرم افزارھا توسط شرکت    

  کنندگان انتخاب می شود.   

  شرکت کنندگان باید لپ تاپ خودشان را بیاورند. ●

 کامل می شود.  C2کامل شود.امتیازدھی در روز  C2روز  شروع می شود وباید در C1ماژول در روز  ●

  

  تاسیسات خانگی و/ یا تجاری با استفاده ازتکنولوژی مرسوم -4ماژول 
  ساعت 5.5حداکثر  ●

  با استفاده ازمواد مصرفی کشور میزبان ●

  ماه قبل از مسابقات ارائھ شود. 6نقشھ ھا باید  ●

  ل شود.کام  C6ماژول وامتیازدھی باید در روز  ●

  

  دستورالعمل ھای عمومی برای تمام ماژول ھا
  شاخصھ ھای تست

  یا زمین نباید از دیگر رساناھا و جریان دارد و حداقل مقاومت بین ھر رسانای - ایقمقاومت ع ●

   ΩMولت  500ولتاژ  و میگر با . باشد کمتر ١DC .تست شود  
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  دیگر نقاط تاسیسات کھ الزم است بھ زمین ی زمین وحداکثر مقاومت بین ترمینال اصل - مقاومت پیوستگی زمین ●

  بیشترباشد. Ω .5٠متصل باشد نباید از   

  ھ ی سوکت خروجی ھا باید برطبق استاندارد کشور میزبان باشد.تپالری ●

  تست کردن تاسیسات-1دستورالعمل ھای ماژول 
  داده شود.برق اجازه  باکردن تست   ممکن استاگرقوانین کشور میزبان اجازه دھد  ●

  طراحی مدار تست باید شامل مدارھای زیر باشد: ●

  یک مدار روشنایی  ○     

  یک مدار پریز ○     

  یک مدار قدرت (مثل ھیتر یا چراغ خوراک پزی) ○     

  یک مدار کنترل (مثل کنترل یک پمپ) ○     

  انواع عیب یابی کھ ممکن است استفاده نشود عبارت اند از: ●

  تایمر تنظیم ○     

  تنظیم اضافھ بار ○     

  خطای اتصال کوتاه ○     

  خطای اتصال باز ○     

  مقاومت پایین عایق ھا ○     

  مقاومت باالی زمین ○     

  مقاومت باال در محل اتصال ھا ○     

  را بھ انجام رقابت کنندگان باید ابزار تست خودشان را بھ محل مسابقات بیاورند تا بتواند نیازھای این ماژول  ●

  برسانند.   

تاسیسات خانگی و/ یا تجاری با استفاده از  – 2دستورالعمل ھای ماژول

  تکنولوژی روز وپیشرفتھ
  یافتھ این ماژول شامل مدارات روشنایی، پریزھای قدرت باال، مدار وسایل ثابت، سیستم کابل کشی ساختار ●

  دسترسی بھ محیط اطراف می باشد. تجھیزات کنترل و   

  نصب واحدھای مصرف کننده وتجھیزات حفاظتی نیز باید شامل شود. ●

  برپایی تجھیزات مربوط بھ دستگاه ھای برنامھ پذیر نیز باید شامل شوند. نصب و ●

  برای سیستم کابل کشی ساختاریافتھ دریک ارزیابی کارایی روی یک  2تست مخصوص ماژول تاسیسات ماژول  ●

  ) IEC 61935-1شود بھ  بود.(مراجعھ کانال خواھد   

  با نتیجھ ی تست مستند می شود. شد و بازرسی، تست وکمیسیون انجام خواھد ●

  شد. تست عمل کردن با استفاده از ولتاژ اصلی استاندارد کشور میزبان انجام خواھد ●

  شد اگر در کشور میزبان موجود باشد. خم ھای آماده استفاده خواھد ●

  .ود ندارد مگرآفست ھای ضروریدراین ماژول خم دستی وج ●
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تاسیسات خانگی و/ یاتجاری با استفاده  -4دستورالعمل برای ماژول 

  ازتکنولوژی مرسوم
  خروجی ھای قدرت باال باشد. تاسیسات ممکن است شامل کنترل مرسوم مدارات روشنایی و ●

  باشد.خم ھای از پیش ساختھ شده استفاده نخواھد شد حتی اگر درکشورمیزبان موجود  ●

  فاز باشد. 3این ماژول باید شامل مدارکنترل موتور ●

  

  نیازمندی ھای کشور میزبان
  درھرکابین.  VAC 110و  230VAC حتمی کردن یک منبع تغذیھ  ●

  مطمئن باشد کھ منابع تغذیھ ضروری برای تست کردن در دست رس اند. ●

  

  طرح بندی نمونھ
ت دیواره ھا وسقف اتاقک وطراحی ماژول ھای مختلف در پروژه این یک طرح بندی نمونھ برای استفاده درساخ

  آزمایشی است.

  
  

  گسترش پروژه ی آزمایشی 3.3
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استفاده کند و باید  ارائھ شودبااستفاده ازالگوھای تھیھ شده توسط مھارت جھانی بین المللی  بایدپروژه ی آزمایشی 

  برای نقشھ ھا. DWGوالگوھای ھا  متن  برای wordاز 

  

  کسی کھ توسعھ می دھد پروژه ی آزمایشی /ماژول ھا را 1.3.3

نفر کارشناس  4یک تیم طراحی کھ شامل کارشناس ارشد وپروژه ی آزمایشی / ماژول ھا توسعھ داده می شوند توسط 

ند طرح پیشنھادی خود را بھ تیم طراحی ارائھ دیگر کھ بارای مسابقھ گذشتھ تعیین شده اند.ھمھ ی کارشناسان می توان

  کنند.

  

  کجا وچگونھ پروژه ی آزمایشی/ ماژول ھا توسعھ داده می شوند. 2.3.3

صورت جداگانھ بھ صورت جداگانھ توسط کارشناسان توسعھ داده می شوند وبھ تیم پروژه ی آزمایشی/ ماژول ھا بھ 

  رائھ می شود.اطراحی 

  

  شی توسعھ داده می شود.پروژه ی آزمای  کی 3.3.3

  پروژه ی آزمایشی/ ماژول ھا توسعھ داده می شوند مطابق باجدول زمانی زیر.

  زمان  وظیفھ
کارشناسان تیم طراحی انتخاب می شوند.تیم طراحی با کارشناس ارشد مسئول توسعھ ی 

  ماژول ھا ھستند.

  عبارت اند 2011برگزیدگان تیم طراحی برای مسابقات لندن 

 KRو  DEو   FI:1ماژول 

 ITو AUو  TWو CH: 2ماژول 

  NZو  NOو  BR: 4ماژول 

  

  در مسابقھ ی قبلی        

کارشناسان طرح ھای پیشنھادی را با نقشھ وتوضیحات متنی بھ تیم طراحی ارائھ می 

  دھند.

  مسابقھ ی قبلیز ماه بعد ا3

مسابقھ ی فعلی  تمام نقشھ ھای ضروری ودستورالعمل ھا برای ھرماژول بھ ناظر کارگاه

  ارائھ می شود.

مسابقھ ی ز ماه بعد ا 6

  قبلی

جدول امتیازبندی نھایی برای ھرماژول مورد موافقت قرار  نقشھ ھا ودستورالعمل ھا و

  می گیرد.

مسابقھ ی ز ه بعد اما 9

  قبلی

  کارشناس ارشد باید اطمینان حاصل کرده باشد از:

  * طراحی مدارھا دقیق باشند.

  ی تاسیسات می تواند کامل شود.* تمام نیازھا

  تکمیل شود * ھرماژول می تواند درمدت زمان قید شده

  مسابقھ ی فعلیز ماه بعد ا9
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  تیازدھی پروژه ی آزمایشیجدول ام 4.3
  پروژه آزمایشی باید بھ ھمراه جدول امتیاز دھی باشد. ھر

  

جدول  جزئیات و صورت می گیرد جدول امتیازدھی توسط فردی کھ پروژه ی آزمایشی راانجام داده  یحاطر1.4.3 

 نھایی امتیازدھی باید مورد موافقت کارشناسان درمسابقھ باشد.

  

  شود. CISباید وارد قبل از مسابقات جدول امتیازدھی   2.4.3

  

  اعتباربخشی پروژه ی آزمایشی 5.3
  ,زمان نھ. جانشین او ومسئول کارگاه باھم تصمیم می گیرند کھ آیا ماژول ھا تکمیل می شوند یا ,کارشناس ارشد 

  مھارت رقابت کنندگان و مواد نیز باید درنظرگرفتھ شود.

  

  انتخاب پروژه ی آزمایشی 6.3
  آزمایشی باید توسط تیم طراحی وکارشناس ارشد انتخاب شود. پروژه ی

  

  انتشار پروژه ی آزمایشی 7.3

  * دست یافتنی بودن عمل کرد مناسب

  باشد شده * لیست زیر سازی دقیق

  * ھماھنگی با مسئول کارگاه انجام شده باشد

 * دستورالعمل ھای رقابت کننده درحداقل متن گنجانده شده باشد وآنھا ازفضای اجازه

  تجاوز نکنند داده شده درصفحھ دستورالعمل برای ھرماژول

  * پروژه ی آزمایشی درتمام جنبھ ھا کامل باشد.

دقیق  بندی کامل ایجاد شده باشد کھ فراھم کند معیارھای بی طرفانھ و * یک جدول امتیاز

  را برای ھر ماژول

  د می شود.نھایی روی پروژه ی آزمایشی بود تغییر ایجا * اگر تشخیص بھ تغییر

  پروژه آزمایشی منتشر می شود.

روش ھای مختلف تاسیسات استفاده  کاتالوگ ھای دستگاه ھای مختلف و عکس ھا و

  شده درپروژه منتشر می شود.

  ماه مانده بھ مسابقھ 6

  در مسابقات  کامل شود توسط کارشناسان 4و 2تغییر درماژول  %30
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  3.3.3ماه قبل از مسابقھ پیش رو باید پروژه ی آزمایشی منتشرشود.مراجعھ شود بھ جدول قسمت  6

  

  ھماھنگی پروژه ی آزمایشی (اقدام مقدماتی برای مسابقھ) 8.3
  شد صورت می گیرد.ھماھنگی پروژه توسط کارشناس ار

  

  تغییرات پروژه در مسابقات 9.3
  :بوجود می آورند بھ وسیلھ ی تغییرات زیر  4و2تغییر درماژول  ٣٠درمسابقھ کارشناسان %

  تغییر دادن اندازه ھا ●

  ھا وظایفتغییر دادن  ●

  تغییر دادن مواد ●

  تعیین می شود توسط کارشناسان درمسابقھ 1خطاھای ماژول 

  اید مواد موجود درنظر گرفتھ شود.ب 30درتغییر %

 30توسط رقابت کننده صورت می پذیرد وبھ مسابقھ آورده می شود.بنابراین تغییر % 3طراحی تاسیسات ماژول 

  نیازندارد.

  سازندگانیا مشخصات مواد  10.3
کند پروژه ی اجازه داده شود بھ شرکت کننده تا کامل  اگر مشخصھ ی خاصی برای مواد وسازندگان آن نیازاست تا

باید یک  WSS.اگر ضروری بود آماده شود ماه قبل ازمسابقھ 6آزمایشی را باید این مشخصات با پروژه ی آزمایشی 

  .قراردھد ت برای آشنایییدر سا نمایش را

باید توسط رقابت کننده ساختھ شود پذیرفتھ می شود کھ کجا مواد تامین شود  موادی کھ برای ماژول ھا انتخاب شده و

سھولت حصول ازتامین کنندگان  تعدادی ازسازندگان و ازباشد توسط رقابت کننده، باید ازیک نوع دردست رس 

  درکشور میزبان نیز موجود باشد.

  

  مدیریت وارتباطات مھارت 4

  
  انجمن ھای گفتگو 1.4

اید درانجمن گفتگوی مھارت بپیش ازمسابقات، تمام گفتگوھا وارتباطات وھمکاری ھا وتصمیم گیری ھا در رابطھ با 

  صورت گیرد.(http://www.worldskills.org/forums)مھارت مخصوص

  تمام تصمیمات وابستھ بھ مھارت وارتباطات کھ درانجمن صورت گیرد معتبراست.

  کارشناس ارشد ویا ھرکارشناسی کھ توسط کارشناس ارشد معرفی شود مدیر این انجمن است.

  ای انجام مسابقھ بھ قوانین مسابقات مراجعھ کنید.ونیازھ برای زمان بندی ارتباطات 

http://www.worldskills.org/forums
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  اطالعات رقابت کننده. 2.4
 ھمھ ی اطالعات برای ثبت شدن شرکت کننده از طریق مرکز رقابت کننده بھ آدرس

(http://www.worldskills.org/competitorcentre) دردست رس است  

  

  این اطالعات شامل:

  قوانین مسابقات •

 شرح فنی •

 یشیپروژه ی آزما •

 دیگر اطالعات مربوط بھ مسابقات •

 

  پروژه ی آزمایشی 3.4
 دردست رس خواھد بود world skill.org پروژه ی آزمایشی منتشر شده ازطریق 

 (http://www.worldskills.org/testprojects) ومرکز رقابت کننده  
)worldskills.org/competitorcentrehttp://www.( 

 

  مدیریت روز بھ روز 4.4
کھ توسط کارشناس بوجود آمده بھ روز درمدیریت مھارت تعریف شده توسط تیم مدیریت مھارت  مدیریت روز

  ارشد ھدایت می شود.تیم مدیریت مھارت شامل رئیس جودی،

ماه قبل  6ارت بھ صورت جلو رونده کارشناس ارشد و جانشین کارشناس ارشد است.برنامھ مدیریت مھ

  ازمسابقات انجام می شود ودرمسابقات،نھایی می شود.

 کند. کارشناس ارشد باید بھ صورت منظم ازطریق انجمن بھ روزرسانی ھای برنامھ ی مدیریت مھارت را شیر

  

  .ارزیابی5
.ھمچنین مشخصھ ین می کنندتعی این قسمت شرح می دھد کھ کارشناسان چگونھ پروژه ی آزمایشی/ ماژول ھا را

 .مشخص می کند ھای ارزیابی را و روند ونیازھای امتیازدھی را

  

  تعیین معیارھا 1.5
  است. 100این بخش معیارھا را تعیین می کند ومقدار امتیازی داده می شود.امتیاز کل برای تعیین معیار 

  

  

http://www.worldskills.org/competitorcentre
http://www.worldskills.org/testprojects


  حقوق محفوظ می باشد .کلیھ ٢٠١٠مسابقات بین المللی مھارت جھانی  ©کپی رایت 
 ١۵ یتاسیسات الکتریک  

  قسمت        معیار       ذھنی        عینی         کــــل      

ایمنی(فردی     10         10        

  والکتریکی)

A         

کمیسیون(تست کردن      40         40        

 وگزارش دادن) و

تنظیم وعمل کردن 

  تجھیزات(برنامھ دادن)

         

  

        B 

          

 C          اندازه گیری      10         10        

 ات ونصب تجھیز      15         15        

  مسیر سیم ھا

        D  

ترمینال  سیم کشی و    15         15        

  بندی 

       E  

 F          کردن خطاھا پیدا    10         10        

          کـــل=      100        100       

  

  تعیین معیارھای ھر ماژول
ماژول را مشخص می کند.امتیاز کل ھمھ ی این قسمت نحوه ی تعیین معیار ومقدار امتیاز داده شده بھ ھر 

  باشد. ١٠٠معیارھا باید 

  

  معیار      ١ماژول     ٢ماژول     ٣ماژول     ۴ماژول     جمع کل  

10  4 0  6  0  A 

40  15  0  25  0  B 

10 5  0  5 0  C 

15  5  0  10  0  D 

15  6  0  9  0  E 

10  0  0  0  10  F 

 جمع کل  10  55  0  35  100

  

  تخصیص امتیاز
  Aمعیار ● 

  امتیاز کسر می شود١بھ ازای ھریک ازاصول ایمنی کھ نقض شود  وداده می شود ماژول  بھ ھرکل امتیاز      

 Bمعیار ● 
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  تست کردن و کمیسیون وتحویل دادن     

  بعد از اینکھ رقابت کننده ماژول را برای امتیازدھی تحویل داد.امتیازھا داده می شوند برای      

  برق دار کردن ایمن بت نتیجھ قبل ازتست تاسیسات وث○      

  تنظیم تجھیزات (برنامھ دادن، تنظیم پارامترھا وغیره)○      

  مطمئن بودن ازعملکرد صحیح ھمھ ی قسمت ھای تاسیسات○      

  :ھیچ یک از وظایف تست نمی شود توسط کارشناسان اگر رقابت کننده نتواند تاسیسات رابرای١نکتھ     

  ویل دھد.امتیازدھی تح     

  :اگر کارکرد اشتباه داشت ھیچ امتیازی داده نخواھد شد.برای مطمئن شدن ازعملکرد صحیح ویا / یا ٢نکتھ      

  تنظیم تجھیزات ھمان طور کھ درجدول امتیازدھی تعریف شده.     

  کارکرد داده خواھد شد برطبق جدول امتیازبندی توسط کارشناسان درآخر ھر ماژول     

 Cمعیار  ●

  امتیازکل بھ ھر ماژول داده خواھد شد ویک امتیاز کسر خواھد شد بھ ازای ھرخطا تا امتیاز ماکزیمم کھ     

  تخصیص داده شد.پیدا کنید ھرامتیاز را برطبق جدول امتیازبندی.     

 Dمعیار ●

  بھ امتیاز ماکزیمم در بھ ازای ھرخطا نیم نمره کم می شود تا آنجا کھ کل امتیاز داده می شود بھ ھرماژول و     

  حین امتیازدھی برسند برطبق جدول امتیازدھی.     

 Eمعیار  ●

  یک امتیاز بھ ازای ھرخطا کم می شود تاجایی کھ بھ امتیاز ماکزیمم  داده می شود وبھ ھرماژول کل امتیاز      

  درحین امتیازدھی برسیم برطیق جدول امتیازدھی.     

 Fمعیار ●

  توسط رقابت کننده ارائھ درآخر ھرماژول نتیجھ ی آزمایش ثبت شده کھ  ھ ھرتشخیص درست ویک امتیاز ب     

  .مشخص کند نوع ھرخطا را  و ش ھرمدار رقابت کننده باید نتیجھ ی آزمایاختصاص میابد . شده      

  

  امتیاز دھی ذھنی 2.5
  کاربردی ندارد.

  

  ارزیابی مشخصھ ھای مھارت 3.5
  آزمایشی متمرکز است برروی معیارھای پایھ ای زیر ارزیابی کردن پروژه ی

.A ایمنی فردی درحین کار وایمنی الکتریکی روی تاسیسات کامل شده ی ھرماژول  

.B  تست کردن وگزارش دادن ھر ماژول ارزیابی خواھد شد ھمان طور کھ برای ماژول ھای مختلف شرح داده

  شد. د ارزیابی خواھدطبق کارکر بر ٣و  ٢شده است.برنامھ دادن درماژول 

.C شد ارزیابی خواھد بودن برطبق مقایسھ نقشھ با تاسیسات واقعی تراز/ عمود اندازه گیری و.  
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    خطای مجاز

  باشد نھ خارج آن حباب بین یا روی خط تراز           تراز/ عمودبودن                             

  mm 2-/ +                 میلی متر                   500اندازه ھای <=

     3mm-/ + میلی متر                                  500اندازه ھای >

  

.D :نصب تجھیزات ممکن است چک شود برطبق  
  مواد ومسیر سیم ھا ایمن باشد.○      

  .وارد نشده باشد، لولھ ھا وغیر ھا ھیچ آسیبی بھ مواد،کابل○      

  م ھای درست نصب شده باشند.مسیر سی مواد و○      

  مسیر سیم ھا سرھم ونصب شده باشند. مواد و○      

.E سیم کشی وترمینال بندی متمرکز است برروی:  
  مس ھیچ سیمی قابل مشاھده نباشد.○      

  ھیچ روکش پالستیکی در ترمینال نباشد.○      

  شود)ترمینال بندی بھ درستی انجام پذیرد(ھیچ ترمینالی حذف ن○      

.F ارزیابی می شود عیب یابی برطبق یافتن ونیافتن عیب ھا  

  روند ارزیابی مھارت 4.5
یم کنند.ھرتیم باید قسناسان رابھ تیم ھای امتیازدھی تجانشین کارشناس ارشد می بایست کارش کارشناس ارشد و

شود تا مطمئن باشیم کھ ھمھ زبان ھا نیز باید درنظرگرفتھ  الاقل شامل یک کارشناس با تجربھ باشد.فرھنگ ھا و

  ی تیم ھای امتیازدھی دریک سطح اند.

   .جایی کھ امکان داشتھ باشد ھمھ ی کارشناسان درصد مشابھی ازامتیازھا را ارزیابی می کنند

  برق داری بدون حضور دو کارشناس صورت نمی گیرد. ھیچ تست کمیسیون و

  .نیازھای مھارتی خاص ایمنی 6
  مراجعھ کنید تی کشور میزبان برای قوانین کشور میزبانبھ اسناد ایمنی وسالم

رقابت کننده بعد ازکامل کردن تست کمیسیون وارائھ ی گزارش تست کمیسیون وایمن درنظر گرفتھ شدن 

  تاسیسات توسط تیم کارشناسی کمیسیون می تواند بھ برق دست پیدا کند.

مطمئن ازایمنی سات برقدار است نگھ می دارند تا کارشناسان نظارت رقابت کننده رادر حین دوره ای کھ تاسی

  شوند.

  .مواد وتجھیزات7
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  لیست سازمانی 1.7

  .فھرست می کند را لیست سازمانی تمام تجھیزات،مواد وامکاناتی راکھ کشور میزبان باید آماده کند

  استرس در دست (/http://www.worldskills.org/infrastructure)لیست سازمانی بھ صورت آنالین 

برای مسابقھ بعدی کشور . مشخص می کند  را لیست سازمانی آیتم ھا وتعداد درخواست شده توسط کارشناسان

 میزبان بھ صورت پیش رو باید لیست سازمانی رابا مشخصھ ھای واقعی تعداد،نوع،برند/ مدل ھر آیتم

  .آیتم ھای تھیھ شده توسط کشور میزبان دریک ستون جداگانھ قرار دارد.کند بروزرسانی

  

  برای آمادگی برای مسابقھ ی بعدی.د نبروز رسانی کن مرور و درھر مسابقھ کارشناسان باید لیست سازمانی را

  سفارش کند. تتجھیزا برای ھرافزایش درفضا و/ یاکارشناسان باید کارگردان فنی را 

  

  بازرسی کند. کھ درمسابقھ استفاده می شود را ناظر فنی باید لیست سازمانی قھدرھر مساب

  

اردی کھ بھ رقابت یا مو لیست سازمانی شامل مواردی کھ رقابت کننده وکارشناسان باید ھمراه خود بیاورند و

  خود بیاورند،نمی شود. کھ با دھندکنند اجازه نمی 

  

  تامین می شوند کنندهمواد،تجھیزات وابزاری کھ توسط رقابت  2.7
  خود بیاورد. رقابت کننده باید ابزارش را بیاورد وھر تجھیزاتی کھ منبع نشده باشد می تواند با

  

  مواد وتجھیزات وابزاری کھ باید توسط کارشناسان تھیھ شود. 3.7
  ھیچ

  

  تجھیزاتی کھ در ناحیھ مھارت ممنوع است. مواد و 4.7
  شده ای مجازنیست ھیچ وسیلھ ی ازپیش ساختھ ٣درماژول 

  نباشد. طبق قوانین کشورمیزبان مجاز مواد وابزاری کھ بر

  

  نمونھ ی طرح بندی کارگاه 5.7
  :الگری کاندا قابل دسترسی است کطرح بندی کارگاه از

 index.php?option=com_halls&Itemid=540http://www.worldskills.org/  

  

http://www.worldskills.org/infrastructure/
http://www.worldskills.org/
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  طرح بندی کارگاه از مسابقات قبل

 

  رسانھ ھا .بازاریابی مھارت برای بازدید کنندگان و8
  رسانھ ھای فعال افزایش دادن بازدید کنندگان و 1.8

  رسانھ ھای فعال آورده شده در زیر لیست راه ھای ممکن برای افزایش بازدید کننده و

  یک حرفھ تجربھ ی● 

    وسایلی را کھ مردم جوان می توانند بعضی ازتدارک دیده شده یک ناحیھ کنار سایت توسط کارآموزان محلی    

  کھ یک برقکار با آنھا در روز کار می کند امتحان کنند.   

  نشان دادن نماھا● 

   ھ  "تجربھ ی یک حرفھ"قسمتی از پروژه ی آزمایشی می تواند کنار ناحی/ پروژه ی آزمایشی  نقشھ ھا و   

  نمایش داده شود   

  فعالیت یک رقابت کننده افزایش فھم از● 

  پرفایل رقابت کننده● 

  .اطالعات مفید عبارت اند از:نمایش داده شود نزدیک سایت مسابقات پرفایل رقابت کننده می تواند   

  نام ○    

  سن○    

  کشور○    

  نوع تحصیالت○    

  نوع حرفھ واقعی○    

  اطالعاتی درباره انتخاب شرکت کننده درکارآموزی ○    
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  فرصت ھای شغلی● 

  اطالعات شامل:   

  بروشورھا○    

  آگھی ○    

  خبر رساندن (کارآموز جوان)○    

  گزارش روزانھ از وضعیت مسابقات.● 

  داگر رقابت کنندگان روی یک ماژول مشترک کار کنند دریک روز ازگزارش روزانھ استفاده می شو

  

  متحمل شدنی ھا 2.8
  بازیافت● 

  در امر آموزش برای اھداف آموزشی استفاده کنند. بھ مدارس محلی پیشنھاد می شود کھ مواد ذخیره را

  استفاده ازمواد "سبز"● 

  با نظر مسئول کارگاه فعلی استفاده ازمواد "سبز" مورد توجھ قرار می درطی طراحی پروژه ی آزمایشی و   

  برآورده کنند تاجایی ممکن استفاده می شوند. ھ نیازھای زیر راگیرد.موادی ک   

  بدون ھالوژن●    

  قابل دریافت●    

  بدون مواد سمی●    

  استفاده کامل از پروژه ی آزمایشی بعد از مسابقات.● 

  افبھ مدارس محلی پیشنھاد می شوند کھ موادی راکھ مجددا قابل استفاده اند را درامر آموزش برای اھد    

  ین کشور میزبان نگھ داری می کنندبر طبق قوان آموزشی استفاده کنند موادی کھ مجددا قابل استفاده نیستند را    

  یا اگر نیازھای باالتری رابرآورده سازد برطبق قوانین مسابقات جھانی مھارت. و    

  

  

  

  

  


