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  تعريف رشته هاي

  دوره مسابقات ملي مهارت چهاردهمين



۲ 

 

  ۳:  يكد جان            سه نفره)                   يميت د (يساخت وتول
 يباشد و دانش تئور يم متشکل از سه نفر ميدهد . هر ت يزات را پوشش ميد مجموعه تجهيو تول ين رشته، طراحيا

ن ماه قبل از مسابقات ياز است. مشخصات پروژه چندين رشته مورد نيک در اين ابزار و مکاتروني، ماش يصنعت يطراح
آن را مي سازند . ضمنا در ابتداي مسابقه  يم ابتدا طرح خود را از پروژه آماده کرده و در طيشود و هر ت ياعالم م
ن يم اطالعات مربوط به پروژه را در حين الزم است هر تيشود و همچن يز به پروژه اضافه ميد نيف جديک تکلمسابقه ي

  د . يل و ارائه نمايانجام مسابقات به صورت جامع تکم

    

  ۴: يكدجهان            ك   يمكاترون
باشد .  يدر صنعت م يان رشته ايمگوناگون، جهان شاهد تولد علوم  يدر حوزه ها يامروزه با توسعه علوم مهندس

است که از  يان رشته ايک ميقرار گرفته است. مکاترون يم بندين تقسياست که در ا ين علميدتريک جديمکاترون
، اغلب در ع جهان يک در صنايمکاترون يوتر بوجود آمده است . تکنولوژيو کامپک يک، الکترونيق سه رشته مکانيتلف

ستم در سه رشته ين رشته قدرت درک عملکرد سين ايرد چرا که متخصصيگ يمورد بحث قرار م يتيريمد يحوزه ها
کنند.  يابيب ي، کنترل و ع ينه سازيرا به يک مجموعه صنعتيتوانند  يح ميمات صحيبا تصمجه يمذکور را دارند. در نت
 يون صنعتياالت و اتوماسيدر حوزه س يصنعت يندهايک، فرايمانند روبوت يگرين جاست که علوم دينکته قابل توجه ا

  ک هستند .ياز علم مکاترون يير مجموعه هايز زين
  
  

   ۵: يكد جهان                             ك        يمكان يمهندس يطراح
نقشه ، يکيگراف يمدلها ي) در آماده سازCADانه (يرا يطراح يفناور يريک از بکارگيمکان يمهندس يطراح
فته است که بطور معمول در ايل يقطعات تشک يساخت و مستندساز ياطالعات ضرور يمحتو يلهاي،اسناد و فايکش

  کند .  يبه آنها کمک م يط کار صنعتيحک در مين مکانيرفع مشکالت مهندس
  

   ۶:  يكدجهان                                                            CNCتراش 
  باشد . يم CNC ين هايبا ماش يشامل پردازش قطعات کار فلز CNC يتراشکار
از را سوار کند تا يو ابزار تراش مورد ن ن را انجام دهديکنترل ماش ينرم افزار يزيبرنامه ر يستين تراش بايماش يمتصد

م يانسان را به دو ن يتار موتوان  يزان دقت مين ميد. ( با اتراش دهمتر  يلي./. م١بتواند قطعات مورد نظر را با دقت 
  شود .  ين انجام ميستم کنترل ماشي) و سCAM(يوتريله نرم افزار کامپيبوس CNCتراش  يزيکرد.) برنامه ر

قطعات را طبق  يوتريا نرم افزار کامپين تراش و يستم کنترل ماشيتوانند با استفاده از س ين تراش ميان ماشيمتصد
  د کنند .يطرح مورد نظر تول يها يژگيو

    و ... کاربرد دارند.  ييع هواي، صنايمانند خودرو ساز يع فلزيد شده در صنايقطعات تول



۳ 

 

  ۷:يكدجهان                                                        )       CNCفرز  (
  دهد .  يرا پوشش م CNCفرز ينهايبا ماش يند برش قطعات فلزي، فرآ CNCفرز 

خواند و ابزار  ي) را مG-CODEوتر ( کنترلر ) که دستورالعمل ها ( يک کامپيبه کند  يرجوع م CNCاختصار کلمه 
  کنند . يم ين را راه اندازيماش
له يد بوسيند ساخت و توليزه تر کردن فرآيسازد و با مکان يقطعات را من شده ييتع يسمتهان فرز با برش قيماش
ند ساخت قطعات و يدر فرآ يريانعطاف پذ CNCابد. رشته ي يش ميقطعات افزا يکپارچگيت و يفيک CNC ينهايماش

   .کند يا ميد مهيزات جديجاد تجهير و ايياز در تغيزمان مورد ن
  
  

  ۹:  يتجارت             كدجهان يارب ينرم افزار يرهاكاراه  –اطالعات  يفناور
ات الزمه ياضيو ر ي، تئور يکاربرد دارد . دانش عمل يکيگراف يس و برنامه هايکروسافت آفين رشته نرم افزار مايدر ا

  کار با نرم افزار است .
نه ارتباطات و يشرفت در زميله پيشدن برداشته شده است بوس ير به سمت جهانياخ يکه در سالها يعيسر يگامها
  رفته است .ياطالعات صورت پذ يفناور
تجارت  يبرا ينرم افزار يتوان به شاخه راه کارها يصاحب نظرند که از آن جمله م يمختلفدر حوزه  ITن يمتخصص
  اشاره کرد .

  ن نرم افزار ها دارند . يا يدر خصوص کاربردها يده ايچين متخصصان دانش پيا
  مختلف استفاده کرد .  يع، فرهنگ ها و زبان هاين صنايب يارتباط يافتن راه هاي يتوان برا ينها ماز دانش آ

ا ارائه يحل مشکالتشان  ين نرم افزار ها برايلند از ايهستند که ما ياديافراد زدر حال حاضر در عرصه تجارت 
  شان استفاده کنند. يتهايند فعاليمناسب در فرا يراهکارها

  
  

  ۱۰: يكد جهان                                                                                    يجوشكار
مختلف  يجوشها يدارد . اجرا يک کار حرفه ايانجام  يبرا يعمل ياز به مهارت هاياست که ن يجوشکار صنعتگر

، قدرت درک و فهم ن است که جوشکارها يت ايفيدن به کين الزمه رسيباشد. بنا بر ا يه مختلف ميازمند مواد اولين
و شناخت  يجوشکار يوه هايشانواع  يري، به کار گ يبا استانداردها ، عالمت گذار ييآشناجوش ، ينقشه کش

 ين رشته به جوشکارين رشته است . ايز الزمه اين يدر جوشکار يمنين دانش ايهمچنباشند .  داشته مواد را يهايژگيو
مراحل  يبرا يط خاصيشرا. طبق استاندارد پردازد  يو مخزن ها مورقه ها  ، ي، صفحات فلزها  قطعات ، سازه

  باشد )iso( ين المللياستاندارد بط يمنطبق برشراست يبا يوجود دارد که مو تست جوش  يجوشکار
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  ۱۲: يكد جهان                                                            وار و كف يد يكاريكاش
 واره و کف و پلکان دريد يرو يعيطب يک و سنگهايوزائ، م يکيسرام يها يدادن کاشوار و کف به قرار يد يکار يکاش

  کند .يو سردر ساختمان توجه و اشاره م يرونيب يشنا ، نصب نما ياستخرها ،يعموم يمنازل ، صنعت و ساختمانها
  

  ۱۳: يكدجهان                                                          خودرو  يرصافكا
  ند .يب يب ميسآ يکيترافه در تصادفات يله نقليوسهمه  روزه هزاران 

  ه باشد. يل نقلير خسارات وارده به وسايد قادر به تعمين صافکار بدنه خودرو بايتکنس
ر کار حرفه يک تعمياشته باشد ر خودرو ديک ساخت و ساز و تعمياز تکن يعيد دانش وسين صافکار بدنه خودرو بايتکنس
ب وارده باشد که يص آسيد قادر به تشخيباشد . در ابتدا با يچند گانه مهارت يک هايد قادر به استفاده از تکنيبا يا

ه يله نقليد قادر به باز گرداندن وسيبان يتکنس يشود . در مرحله بعديانجام م يوتريزات کامپين کار توسط تجهيااغلب 
  و ظاهر خودرو باشد. له يوس يت ساختاريبدون به خطر انداختن تمام هيبه حالت اول
 سروکار خواهد داشت يکيمکان يو قسمتها يکيشه و قطعات الکتريز شيکها و نياز فلزات و پالست يانواع مختلفآنها با 

قطعات  يياجابج يبرابدنه خودرو  يصافکار. باشد  ير ميدر مراحل تعم يضرور ياز قسمتها يکي يمهارت جوشکار
و خصوصاً  يرياندازه گل يو وسا يد ساختاريو تجد يراتيزات تعميد از مجموعه تجهيده و نصب قطعات جديب ديآس

  د يرنگ آماده نما يبرارا ه يله نقليکند تا وس يدست و قدرت انگشتان استفاده م
  
  

   ۱۵:يجهانكد                                                  يشيو گرما يلوله كش
نصب  يصنعت يرا در خانه ها و مکانها يشيفاضالب و گرما يو لوله ها يبهداشت يسهايسروآب ؛  يها؛ لوله ها لوله کش

باشد.  يلوله ها مسات يداخل تاس يهوا يگاز و فشرده ساز يآورآنها ساخت و عمل  يعيف طبيکنند از جمله وظا يم
لوله ها  يشوند نصب و راه انداز يمخصوص به هم اتصال داده م يبا رابطهاا يو  يم مسي، لحيم قلعيله لحيبوس ها لوله
س ي، سرو ياتصال ينالهاين نصب ترمين رشته است . بنابرايمهم ااجزاء از  يکيمصارف گوناگون ساختمان  يبرا

اتور ها ، و يبخار، راد يگهاي، دييمانند دوش ها ، وانها ، دستشو يشيگرماو اجزاء  يحرارت يو دستگاهها يبهداشت
  ن رشته است . يف مربوط به ايانتشاردهنده ها از وظا

    

   ۱۶:  يكد جهان                                 ك                                  يالكترون
ن يده در ايآموزش د ينهايپردازد . تکنس يم يکيزات الکترونيتجه يابيب يش و عيد ، آزماين رشته به ساخت و توليا
الزم ،  يدست يگر کاربردها بسازند . آنها از ابزار هايو د يکيترونککاربرد ال يبرا ييستمهايزات و سيتوانند تجه يته مرش
با سرعت  يکيمدرن الکترون يد انبوه اجزايکنند. با توجه به تول ياستفاده موتر يو کامپ يرياندازه گ يم ، دستگاههايلح

  ستمها را بر عهده دارند . يس ير و نگهداريکنند و تعم يد آماده ميه را قبل از توليولطرح انها يباال و خودکار ، تکنس
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  ۱۷:  يكدجهان                                      وب                             يطراح
 يوتريکامپ يوب از برنامه هاطراحان  ،پردازد يصفحات وب م ياست که به ساخت و نگهدار يديرشته نسبتاً جد 

باشند و طرح  ير صفحات ، متون و عکسها ميوند به سايپ ين صفحات دارايکنند که ا يفاده مجاد صفحات استيجهت ا
 ين کپيبه قوان يستيم نمود طراحان صفحات وب بايکاغذ ترس يا طرح رويپ يتوان به صورت اسکر يعناصر را م يکل
  ار توجه داشته باشند.يبس يت و اصول اخالقيرا
د يجد يد آشنا شوند تا راهکارهايجد يک هايبا تکن يستيت ، طراحان بايدکنندگان سايجذب و حفظ بازد ير راستاد

به عرصه تبادل ارتباط نترنت يجذب کنند در واقع ا يشتريبدکنندگان يبازد يحرفه ا يتهايکه سايارائه دهند . زمان
  د نشناس يرا م يهنر يو ارزشها يورشود . طراحان صفحات وب فنا يل ميو تجارت تبد يابيبازار

 يستيوب با دارد . طراح ياريت بسيت اهميخالقت ، يش آنها در ساين آراير و همچنيرنگها، فونتها و تصاو يدر طراح
  ت را بشناسد . يت سايريد محتوا و مدياصول کار پروژه ، تول

  
  
  

   ۱۸:  يكدجهان                                                          يكيسات الكتريتاس
 يباشد که بعنوان صنعت قرارداد يمدرن م يدر مدارها و هشدار دهنده ها يسنت ياز تکنولوژ ين رقابت انعکاسيا
سات يا تاسيو  يسات تجاريتاس يشده برا يطراح يد پروژه هايباشد رقابت کننده ها با يم يکيسات الکتريتاس
  را اجرا کنند .  يخانگ يکيالکتر

  باشد: ير ميرقابت شامل  موارد ز
 زات يسات و تجهيجنس تاس يريو اندازه گ ينشانه گذار - ١
 زات و لوله ها يو نصب تجه يرياندازه گ - ٢
 لوله ها  يخمش دست - ٣
 لوله  يو فرز کار يل کاريدر – ياره کار - ٤
 ک ساخته شده است يکه از فلز و پالست يکار کردن و نصب مواد - ٥
  يل برقيکنترل و وسا يارهادها، ابزيو اتصال کل يم کشيس - ٦
 مصارف گوناگون يسات و مدارها برايدمان تاسيح و چيتشر - ٧
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   ۱۹:  يكدجهان                                                                   يكنترل صنعت
 يهايازمنديند امروزه نباشد . هر چ يک ميو اتومکان يکيسات الترياز رشته تاس ييقسمتهاشامل  يرشته کنترل صنعت

د يزه کردن خطوط توليدر اتومکان يباشد . در حال حاضر رشته کنترل صنعت يم متکيک يشتر به اتومکانين رشته بيا
  تر شده است .  يکارخانجات کاربرد

  
  از شامل : يموارد مطروح و مورد ن

زات ، يکابل ها ، قطعات، تجه ها ،م ي( داکت ) س يني، نصب سيکيسات مکانيو تاس يکيترکال يه هايصب پان - ١
  يفيابزار خودکار و مرکز کنترل ک

برنامه  يمتناوب مبدل ها و واحدها يو اجزا يزيه رمدارها و المان ها و برنام يمن، طراحيا يطبقه بند ياجرا - ٢
 شده  يزير

  يمنطق يکنترل و برنامه ها يرله ها يابيب يع - ٣
  

   ۲۰:  يكدجهان                                                                   ينيآجرچ
، سفال جهت  يسنگ يدن آجر، بلوکهايفه آنها چيکنند و وظ يکار م يو تجار يمسکون يدر پروژه هاها ينيآجرچ

ن موفق يباشد آجرچ يگر ساختارها مينه، دودکش و ديشنها، شومي، پارت يو خارج يداخل يوارهايبنا نمودن د
  باشد . يم ينينا در آجرچي، نگاه بيدي ي، مهارتها يزي، مهارت برنامه ر تمرکز يروين يدارا

  
  

   ۲۳:  يكد جهان                              دو نفره )            يميك ( تيربات
نها يار است . تکنسيس يکنترل روباتها يکيمکان يستمهاين رشته در حوزه سين ايتکنس يو عمل يتئور يآموزشها
ن نصب و راه يت دارند و همچنيار فعاليربات س يکيمکان يستمهايس يت و نگهداريريردن، نصب، مددر سوار ک
  دهند.  يز انجام ميار را نيس يکنترل رباتها يستمهايس يابيب يو ع يانداز

    
  

   ۲۴:  يكد جهان                          )                    ي(چوب ينت سازيكاب
  ا رنگيک و يه پالستيانواع مبلمان و قطعات توکار چوب ( بصورت ساده، روکش دار با ال دين رشته شامل توليا
  ت دارند . يز بعنوان متخصص فعاليبزرگتر ن ينت سازها در کارخانه هايشود . کاب يکوچک م يشده ) در کارگاه ها 
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   ۲۵:  يجهان كد                           درب و پنجره)             چوبي (اتصاالت 
ف يظر ياست . در کارها يا چند قطعه چوب با کمک انواع مختلف اتصاالت چوبيو  ٢ند اتصال ين رشته فرآيا
، يتيسکوي، ب، زبانه و کام  ين رشته به اتصاالت دم چلچله ايتوان در ا يانواع اتصاالت م ني، از معمولتر يچوب

در  يرا جهت نصب دائم يراه پله و قطعات معمار ،درب و پنجرهن رشته يره اشاره کرد . متخصصان ايو غ يراسته ا
  هر دو نقش دارند. ن ين رشته دست و ماشيسازند . در ا ين مماساخت

  

   ۲۷:  يكد جهان                                       جواهرسازي                                
. جواهرسازها با استفاده ارزشمند براي ساليق گوناگون طراحي ميکنند جواهرسازها، جواهراتي زيبا و بادوام از فلزات
  بهينه از مواد ، به کيفيت کار اهميت مي دهند .

آنها بسيار خوب کار را سازماندهي کرده و از ذوق و قريحه خوبي برخوردارند. کاربرد ابزار مناسبت و تجهيزات و 
  حفظ ايمني در حين کار بسيار مهم است .

  
  

   ۳۱: يكد جهان                          مد )                         ي( فن آور ياطيخ
کنند و پس از  يد را مطالعه ميجد يدهند . آنان مدها يپوشاک را انجام م يطراحان مد تجسم و دوخت طرحها
دهند . طراحان  يم و دوخت لباس ها را انجام يد و فروش ، کار طراحيتول يانتخاب رنگ و جنس پارچه در بخشها
ن يو دوخت را برعهده دارند . ا يطراح يالگوساز يبکارند و معموال اکثر کارهامد در مؤسسات کوچک مشغول 

  باشند .  يو دوخت انواع لباسها م يقادر به طراح ياطان حرفه ايخ
    ن قرار است :يرشته از ا يهايازمندين

   يو هنر يعمل يو مهارتها ير سازيت و قدرت تصويدانش مد ، خالق
  

    
  ۳۲: يكدجهان                                                         )  يپز نييقنادي ( شير
ه نيازمند ني ها در مراسم مختلف را داشته باشند كيني پز ها بايستي دانش مهارت عملي براي پخت انواع شيريشير

از قوه ابتكار خود استفاده كنند و دستور العمل هاي  يستيافراد بان يا ه در اين زمينه استاستعداد و توانمندي ويژ
  ايمني و بهداشت شرايط كار را رعايت كنند .

دسر هاي ، مارسپاني  ،شكالتها   بيسكويت ها، ، شيرني هاي تر ، ني ها ميتوان از كيكهاي تزئينيياز جمله شير
   سوهان عسلي ) آب نبات و... نام برد مواد اليه هاي مياني مانند شكالت و نوگت ( ،سرد و گرم 
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  ۳۳: يكدجهان                                                      فناوري اتومبيل 
  مهم عبارتند از:ل ياتومبهفت سيستم 

  سيستمهاي موتور ديزلي   •
  كنترل تعادل )  –سيستمهاي جابجايي ( ترمز  •
  سيستمهاي برقي  •
   سيستمهاي موتور  بنزيني •
  سيستم دنده و جعبه گير بكس  •
  تعمير مكانيكي موتور  •
  سيستم شاسي و فرمان  •

فوق الذكر را داشته باشند تا بتوانند از  يتكنسينهاي اين رشته بايد شناخت كاملي از عملكرد هر يك از سيستمها
صول ايمني و بايستي دقت و هماهنگي و ا . همچنينعهده كارهاي تعمير و نگهداري و رفع عيب آنان برآيند 

و كارگاه ها كار ميكند و در زمينه  ژبهداشت را آميزه كار خود كنند . تكنسين اتومبيل فردي است كه در گارا
  نگهداري اتومبيل تخصص يافته است .

  

  ۳۴كدجهاني:                                                        آشپزي            
برنامه ريزي براي منوي غذايي و تهيه انواع غذاها بر اساس قوانين بهداشتي و سالمت  به آشپز ماهر فردي است که قادر

  نوع و اندازه آشپزخانه تجاري انتظارات زير از يک آشپز ماهر مد نظر مي باشد :مي باشد. بر اساس 
 طبخ انواع مختلف غذاها بر اساس دستور غذايي - ١
 ذاي جديد و متفاوتغايجاد دستور براي  - ٢
 يري ابزارهاي ماشيني در هنگام طبخ و تهيه غذابکارگ - ٣
 تهيه دسر و شيريني و ... - ٤

 يک بخش مهم از شغل آنها مي باشد.، تن نيازهاي غذايي بر اساس فرهنگ ، وضعيت سالمتي و مذهب دانسهمچنين 
 

   ۳۶نقاشي خودرو                                                         كدجهاني: 
ودرو مهارت پيدا مي کنند براي تعمير بدنه خودرو . آنها در بکارگرفتن مواد مختلف براي بکار بردن پوشش نقاشان خ

اوليه نقاشي بدنه خودرو کامال مهارت يافته اند . نقاشان خودرو سطح بدنه را از عالئم و نشانه هاي فرورفتگي ها و 
رنگ آميزي تبديل مي کنند. سپس با مواد محافظ پوشش  برآمدگيها پاک کرده و آنرا به يک سطح صاف و مناسب براي

اوليه مناسب براي بدنه خودرو بوجود مي آورند. در اين روش از ابزارهاي کارگاهي مانند ماشين سنباده ، بتونه و ساير 
سب آگاهي مواد اوليه مانند ضد زنگ  استفاده مي کنند. آنها از نحوه ترکيب رنگها براي بدست آوردن رنگ با تناژ منا

  دارند.
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   ۳۷: يكدجهان                                                طراحي فضاي سبز 
فضاي سبز بايستي توانايي تجزيه و تحليل نقشه ( نقشه خواني ) پياده كردن نقشه روي  يهارقابت كنندگان رشته 

مناسب و اجراي دقيق نقشه روي زمين و پياده  انتخاب گياهان و مواد اوليه ،انتخاب مناسب ابزار و تجهيزات ،زمين
  كردن جزء به جزء و به موقع عناصر فضاي سبز را داشته باشند .

  

  ۳۸: يكدجهان                                                                  و تهويه  تبريد
و تهويه سرو كار دارند كه  عيب يابي و تعمير سيستمهاي برودتي، تكنسينها ي برودتي و تهويه با نصب و نگهداري

ه يو تهو يبرودت يستم هايسب و چرخه برودتي و تهويه آب انجام ميشود مانند آدر آنها انتقال حرارت بوسيله بخار 
  بي و پمپ هاي حرارتي . آكولر هاي  هوا، ه يتهو يستم هايخ سازها، سي ، بکار برده شده در سردخانه

) و يا گازها ي HFCمتراكم برودتي و تهويه(   يكن هايي كه حاوي گازها اين سيستمها بايد بطور عادي روي سرد
  هستند ، عمل کند ) HCFCمتراكم يخچالي (

  

   ۳۹:  يتحت شبكه               كدجهان يستم هايت سيريمد –اطالعات  يفناور
و سطح مهارتهاي آن تکنسينهاي اين رشته مي بايست بر طيف وسيعي از مهارتها احاطه داشته باشند. اين رشته 

بدليل اينکه نوآوريهاي ديروز شيوه هاي قديمي امروز بشمار مي روند . مهارتها . مدام در حال پيشرفت مي باشند 
  شامل توانمندي انجام موارد ذيل است :

 اسمبل کردن قطعات کامپيوتر با کليه لوازم جانبي و تجهيزات شبکه در محيطهاي کار و منزل  -
 ) سرورها و تجهيزات USER NAMEترمينالهاي کامپيوتر، نام کاربري ( مناسب با ITنصب  -
 بکارگيري سيستم عامل هاي مختلف و نرم افزار هاي سرور  -
 اداري به همراه سرورها، ايستگاه هاي کامپيوتري و تجهيزات شبکه  ITبرقراي سيستمهاي  -
 تجهيز کردن ارتباطات اداري ، دسترسي به اينترنت و ديگر شبکه ها  -
 ) و تجهيزات امنيتي اطالعاتroutersنصب و پيکره بندي تجهيزات شبکه سوئيچها، روترها (  

 
   ۴۰:  يكد جهان                           ك                          يگراف يطراح يفناور
و  يانه ايرا ينرم افزارها و ابزارها يريبا بکارگ يخود را در قالب بصر يذهن يده هاين رشته رقابت کنندگان ايدر ا
ند . در نک ياده ميکاغذ پ يننده بر رويخاص به ب ياميبه منظور رساندن پ يمختلف خلق اثر دوبعد يکهايکنت

 ي، بسته بندي، اوراق ادار يغاتيتبل يها ي، آگهپوستر، لوگو يک رقابت کنندگان به طراحياد گرافيالمپمسابقات 
  پردازد . يم يرسازيوود و تصموج ي. مجموعه، عکسها adobeگروه  يهاو.... به کمک نرم افزار 

  

 دفتر مسابقات بين المللي مهارت


