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ته های کمیته مسابقات جهانی مهارت در جهت شفاف و روشن سازی روند رقابت ها ، حداقل شرایط و خواس

 زیر را برای رعایت و اجرای رقابت های رشته الکترونیک تصویب و اجرا می نماید.  

 شرح فنی شامل موارد و شرایط زیر می باشد:  
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  نام و رشته مهارت 1-1

 الکترونیک   نام رشته و رقابت:

 شرح رشته و مشاغل مرتبط با رشته:  1-1-2

ن ها صنعت الکترونیک بسیار متنوع است و به تخصص خاصی تبدیل شده است .برخی از مهندسین ، تکنسی

شرفت های ، تکنولوژیست ها در بسیاری از جنبه های الکترونیک کار خواهند کرد، اما افزایش تخصص و پی

ه های گیرد. زمین فنی به این معنی است که تکنیسین متخصص به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می

حصوالت اصلی تخصص، که می تواند به عنوان حق شغل به شمار آیند، عبارتند از : مونتاژ و سیم کشی م

زی تجهیزات الکترونیکی؛ طراحی مدارهای نمونه اولیه یا حل کردن مشکالت فنی مشخص شده؛ نصب و راه اندا

ور؛ نظارت و میر و نگهداری ، مراقبت از راه داز جمله ارائه محصوالت و پشتیبانی از مشتری؛ خدمات و تع

اس آزمایش مدار، قطعات و سیستم ها  تصویب: مدار، زیر مجموعه و سیستم های مرتبط با آن بر اس

و برنامه  استانداردهای خاص جهانی و دولتی مهندس و تکنسین الکترونیک به نرم افزارطراحی، شبیه سازی

 نویسی متکی هستند.  

دارهای الکترونیکی و طراحی بوردهای های مدار چاپی  یک حرفه تخصصی است . این بوردها شبیه سازی م 

بصورت دستی و یا به کمک دستگاههای الکترونیکی از فایل های طراحی شده در نرم افزارهای الکترونیکی 



 

 

متنوع  تولید می شوند. متخصصین الکترونیک در طیف گسترده ای از صنایع با تخصص های فنی متفاوت و

 کار می کنند.  

قیم استفاده تجهیزات تقریبا هر جنبه ای از جهان امروز به تکنولوژی الکترونیک متکی است یا به طور مست

لکترونیک اهستند و بدون  می کند. می توان گفت تمام رشته های مانند آی تی بر پایه الکترونیک استوار

 داشت.   سایر رشته ها موجودیت نخواهند

و  تکنسین و مهندسین الکترونیک و تکنولوژیست ها باید با دقت باالیی و مطابق با مشخصات دقیق

رونیک، تکنسین استانداردهای کیفیت بین المللی کار کنند.  با توجه به پیشرفت های مداوم در فن آوری الکت

 کند.   های خود اقداممهندسی و تکنولوژیست باید در حصول اطمینان از مهارت و به روز رسانی مهارت 

از دارد با تکنسین فنی / تکنولوژیست ممکن است به طور مستقیم با مشتریان کار کند و به همین ترتیب نی

 خدمات عالی و مهارت های ارتباطی آشنائی داشته و به موقع و به طور موثر کار کند.  

م های مختلف ارات الکترونیکی در سیستتکنسین الکترونیک باید توانائی تشریح عملکرد دستگاه، قطعات و مد

ه آنها احترام برا به مشتریان داشته باشد. آنها به محرمانه بودن اطالعات حساس تجاری بسیار حساس بوده و 

 می گذارند. یکپارچگی، صداقت و یک حس اخالقی قوی را از خود نشان می دهند. 

امل تجهیزات این ابزارها اغلب تخصصی است وش رد.متخصص الکترونیک با طیف وسیعی از ابزارها کار خواهد ک

اده قرار می آزمون اندازه گیری است. همچنین  کامپیوترها و ابزارهای تخصصی توسعه نرم افزار مورد استف

عات معمولی و گیرند. یک مهندس و تکنسین الکترونیک توانائی کار با تجهیزات و ابزارهای نصب و مونتاژ قط

یابی و تعمیر  و می تواند مدارات و بوردهای الکترونیکی متشکل از آنها را تنظیم، عیباس ام دی را داشته 

ولرها را دارا هستند. نماید. عالوه بر آن ایشان توانائی برنامه نویسی و اجرای پروژه های کاربردی با میکروکنتر

به کمک  ولکترونیک است سنسورها و عملگرها از جمله تجهیزاتی است که در اختیار یک مهندس و تکنسین ا

 آن می تواند با فرآیندها و کمیت های مختلف در ارتباط بوده و آنها را کنترل نماید.  

  

  توجه و اهمیت این سند 1-2

ست و همجنین  ااین سند حاوی اطالعاتی درباره استانداردهای مورد نیاز برای شرکت در رقابتهای این مهارت 

 کند.   اصول ارزشیابی، روش ها و رویه هایی که رقابت ها را کنترل و ارزشیابی می کنند را بیان می

نه اختالف ند . در صورت هر گوهر کارشناس و مسابقه دهنده ای باید این توضیحات فنی را بداند و درک ک

 بین نسخه های مختلف به زبان های مختلف، نسخه انگلیسی دارای اولویت است.  

  

 اسناد مرتبط  1-3

زیر که در  از آنجائیکه این توصیف فنی شامل تنها اطالعات خاص این مهارت است، باید از اسناد و مدارک

 شود:  ارتباط با کل مسابقات جهانی است نیز استفاده 

 قوانین مسابقات جهانی مهارت  -



 

 

 ر مسابقات جهانی داستانداردهای بین المللی مورد نظر -

 در رقابت ها  قوانین مرتبط با ارزشیابی و نمره دهی-

  یط زیستمقررات و سیاست های بهداشت ، ایمنی و مح-

  
  

 استانداردهای مسابقات جهانی مهارت _ 2

 نکات عمومی مسابقات جهانی _1_2
لل پایه استانداردهای مسابقات جهانی، دانش، درک و مهارت های خاصی را که بهترینها در سطح بین الم

ک ریزی می کند  را مشخص می کند . برای مشخص کردن عملکرد فنی و حرفه ای ، باید یک درک مشتر

 جهانی داشته باشیم.  

نی و بین می شود شامل استانداردهای جهااستانداردهایی که برای رقابت، رقابت کنندگان در نظر گرفته 

ه عملکرد المللی است که در این رشته و در سراسر جهان رعایت می شود. همچنین ارزشیابی و نمره دهی ب

م ها، مجموع نمره رقابت کنندگان نیز بر اساس این استانداردهای بین المللی انجام می شود . در ارزشیابی آیت

ا آیتم مورد یامتیاز درصدی از آن به بخش  100بر اساس اهمیت هر آیتم از این  در نظر گرفته می شود و 100

ظر گرفته درصد در ن 5نظر اختصاص پیدا می کند . در ارزشیابی و برای نمره دهی نتایج حاصل یک تلرانس 

در  ود وشمی شود . نمره دهی و ارزش هر مورد بر اساس و در مقایسه با استاندارد های جهانی تعین می 

 ارزشیابی نباید استاندارد و مقررات جهانی نادیده گرفته شوند.  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مشخصات استاندارد مسابقات جهانی 2-2
 درصد اهمیت 

 هر بخش%  

 15 %  سازمان دهی و مدیریت کار 1 

 رقابت کننده باید موارد زیر را دانسته و درک کند :   

 اپی طراحی مدارات چاپی و خالقیت و بکارگیری شیوه های نوین در طراحی مدارات چ

 شناسائی خطا و تجزیه و تحلیل طرح های مدار چاپی 

 برنامه نویسی  

 صداقت و درستی 

 خالقیت و خود انگیزشی 

 حل مسئل 

 عملکرد در شرایط استرس و فشار 

 قوانین بهداشت و ایمنی 

 بهترین شیوه های مربوط به مهارت مورد نظر 

 اهمیت خالقیت فردی 

 فرهنگ و روش های شرکت و اجرای مهارت 

 شخصیت ملی 

  



 

 

 فرد باید قادر باشد:   

 کار حرفه ای در ارتباط با محیط زیست و دیگران 

 ان و تیم های هر دو در محیط محلی و از راه دور کار با همکار-

 ایده های حال حاضر تیم های عملیاتی و مشتریان 

 ی در محل کار برای ایمنی شخصی و دیگران مراقبت های ورزش-

 نجام دهید اقدامات پیشگیرانه مناسب را برای به حداقل رساندن حوادث و اقدامات خود ا

 فعاالنه در توسعه حرفه ای شرکت کنید 

تسهیل ردیابی برای توسعه و نگهداری وثر برای مایجاد شیوه های نگهداری رکورد -

 آینده و پیروی از استانداردهای بین المللی 

وسسات تفسیر و تشخیص بین المللی نمادها، نمودار ها و زبان هایی که توسط سایر م

 استاندارد بین المللی استفاده می شود 

فه صراجزاء و تجهیزات تست را برای تطابق با مشخصات خریداری کنید و مقرون به 

 باشد 

 نوشتن گزارش ها و ثبت اطالعات در مورد تکنیک های آزمایش و آزمایشگاه 

 تجهیزات و ابزار ها برای کمک به مهندسان 

 باط برقرار کنید به طور موثر با مشتریان ارت-

  

 

 آموزش دیگران در استفاده از تاسیسات  

 با تغییرات در فن آوری، به روز باشید 

 قانون حرفه ای در محل مشتریان 

 ه سیاست های نگهداری  آغاز پرونده های مربوط ب-

  قراردادهای تعمیر و نگهداری در صورت لزوم

  

 

 10 %  کاربرد الکترونیک در عمل 2 



 

 

  :فرد باید بداند و درک کند  

 تخصصهای مختلف الکترونیک در صنایع خاص 

 عالمت های معمول استاندارد و استاندارد بین المللی استفاده می شود 

 متر) در واحد های مورد استفاده برای اندازه گیری از راه دور (میلی ثانیه و میلی

 محیط تجاری مشتری 

 مواد و ابزار صنعت الکترونیک در خدمات عادی، 

 نصب و تعمیر مدارات الکترونیکی -

 مشخصات فنی -

 نطقی دیجیتال و دیجیتال و مدار سنسور مدار م-

   DCو  ACفن آوری

 قدرت 

 سیم و کابل 

 اتصاالت 

 نمایش ها 

 طراحی مدار 

یجیتال تجزیه و تحلیل، مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی، مدارهای منطقی د

 و مدارهای حسگر 

 رگوالسیون القایی و خازنی -

 شارژ و تخلیه ویژگی های خازن و سلف 

 انتخاب خازن و سازگاری با کاربرد 

  PLL ،Crystal ، RCنوسانگرها -فیلترهای غیرفعال و فعال 

 مدارهای چند مرحله ای 

   مدارهای تقویت کننده اصلی

 مدارهای پایه عملیاتی  

 و سروو سیستم    PIDکنترل. تقویت کننده عملیاتی

 ژنراتورها و شکل دهنده های پالس 

تور پل، ، وین ، ژنرا LC، کوارتز، اسیالتورهای: RCموج سینوسیژنراتور برای ولتاژ 

 فاز ژنراتور 

  

 



 

 

 شکل دهنده پالس: اشمیت تریگر، تمایز دهنده و انتگرال  

 شرایط مسابقه -

رکیبی، تجداول حقیقت، نمودارهای زمان بندی، نقشه برداری کارنو، جبر بولی، منطق 

 برنامه های کاربردی منطق ترکیبی 

 سیستم های تعداد -

 EXCLUSIVE OR ،NOR ،NAND ،NOT ،OR ، AND خصوصیات دروازه های

 -اصلی

 برای گیت های پایه  NOR یا NAND روش برای جایگزینی گیت های پایه-

 روش ایجاد منطق دیجیتالی برای انجام عملیات مشخص شده 

 معادله منطق دیجیتال / توابع از مدارهای داده شده 

 اندازه گیری موج استاندارد صنعت ویژگی های 

 مدار منطقی ترکیبی و ترتیبی -

   EMIتکنیک های محافظت از

   (ESD)بهترین شیوه های تخلیه الکترواستاتیک

 شناسایی و تجزیه و تحلیل اصل مناسب برای انجام وظیفه 

 اعمال مهارت های شناختی به عنوان مناسب برای انجام وظیفه 

 یک ابزار برای انجام کار استفاده کنید از رایانه به عنوان 

 و شبیه سازی   PCBطراحی مدار، طرح

 برنامه نویسی دستگاه ها -

 تست و اندازه گیری اجزای و عملیات مدار  با توجه به مشخصات 

 کنترل بورد مدار و ماشین آالت تولید 

 ود شایجاد لینک های ارتباطی که معموال در سیستم های جاسازی شده استفاده می 

 ها به دستگاه های خارجی  MCU رابط

ه خواندن و تفسیر نقشه های مهندسی، سیم کشی نمودار ها، طرح های اساسی نقش

صب تجهیزات، اجزاء، واحد ن -ها ،دستورالعمل های فنی و دستورالعمل های مهندسی 

 تقاء یا مرمت ها، ار

 تجهیزات سرویس و نگهداری -

 

 20 % طراحی سخت افزار نمونه اولیه 3 

 فرد باید بداند و درک کند:   

 کاربرد اصول الکترونیکی -

 کار با نرم افزارهای طراحی مدارات چاپی 

 طراحی مناسب برای هدف 

 روند تبدیل یک طراحی به واقعیت و عمل 

  

  

 



 

 

 قادر باشد: دیفرد با 

 محاسبه و انتخاب مقادیر مناسب برای دستیابی به هدف 

 پیاده سازی اصول گرمایش و کنترل دمای قطعات 

 تغییرات طراحی مربوط به بلوک های الکترونیکی اصلی داده شده 

 طراحی مدارهایی که مشخصات و عملکرد مدار را برآورده سازند 

 از نرم افزار های شبیه سازی برای تست مدار استفاده کنید 

 بحث و تفسیر طرح های کوتاه و مشخصات فنی مدار 

ار چاپی مدارهای الکترونیکی را با استفاده از نرم افزارهای طراحی شماتیک و مد

 ترسیم نمایید 

  .استفاده کنید B LayoutPC از قابلیت های سه بعدی نرم افزار-

-PCB   را با استفاده از بهترین شیوه های صنعت بسازید ها 

 مناسب برای اجرای هدف   PCBساخت 

 ها مونتاژ و عملکردهای مدار را بررسی کنید  PCB اجزاء را بر روی

 مایش کنید و تنظیم کنید نمونه های اولیه را آز-

  نعتیای صپیاده سازی و تعمیر اشتباهات احتمالی در طراحی با توجه به استاندارده

 

 
4 

  طراحی نرم افزار
20    

 فرد باید بداند و درک کند:   

 سیستم های جاسازی شده  

 میکروکنترلر ها 

 ابزارهای توسعه میکروکنترلر 

 محیط های مجتمع توسعه نرم افزاری که معموال در آن استفاده می شود 

 روش برنامه نویسی دستگاه 

اده و استف  Cاستفاده از زبانبرنامه ریزی سیستم های جاسازی شده با 

  از بهترین شیوه ها

 کاربرد اصول اینترفیس میکروکنترلر 

 مشترک برنامه نویسی و رابط های خارجی  MCUلوازم جانبی 

 نیک های مدیریت توان ، ساعت  و تایمر  لوازم جانبی تک-

 وقفه ها 

  



 

 

 فرد باید قادر باشد:   

 خطاهای برنامه نویسی را تعیین ، اصالح و مجددا کامپایل کنید 

 ، کامپایل، بارگذاری، تست و اشکالزدایی    C-codeنوشتن 

 معمول استفاده کنید   Cاز توابع

 از توابع ارائه شده استفاده کنید 

 توابع را برای انجام کار مشخص مشخص کنید 

  

 

 ارگذاری کد پیش نوشته شده  بباز کردن، کامپایل و - 

 اصالح، اشکال زدایی، دانلود، تأیید / تست کدهای پیش نوشته شده 

نجام وظایف طراحی، نوشتن، اشکالزدایی، دانلود / آپلود و تأیید / تست برنامه ها / ا

 مشخص شده 

    (ISRs)استفاده و  یا نوشتن وقفه های وقفه

 کد از شیوه های معمول پذیرفته شده استفاده کنید  در هنگام نوشتن

 نوشتن و / یا کد طراحی و نوشتن استفاده کنید  از کد قبل از-

 تکنیک های مدیریت قدرت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 15  عیب یابی و تعمیر 5 

 فرد باید بداند و درک کند:   

 کاربرد اصول الکترونیکی 

یرد محیطی که در آن عملکرد گسل ها، تست، ترمیم و اندازه گیری ها انجام می گ

 محدودیت ها و برنامه های کاربردی  

 تأثیرات تجهیزات غیرقابل اعتماد در تجارت و پیشگیرانه نگهداری 

 تکنیک های مورد استفاده برای جداسازی خطاها 

 رهای عملی تکنیک های مورد استفاده برای اندازه گیری در مدا

 تکنیک های نرم افزاری مورد استفاده در سیستم های عیب یابی 

 چگونه با خیال راحت با ولتاژ باال و جریانهای باال کار کنید 

 فرد باید قادر باشد:  ESDو کار با ایمن با دستگاه های حساس  ESDاثر 

 عملکرد و کالیبراسیون تجهیزات آزمون را بررسی کنید. 

 برای انجام اندازه گیری تجهیزات مناسب را انتخاب کنید. 

 برای سنجش، تنظیم، تنظیم و اندازه گیری الکترونیکی، اندازه گیری کنید 

 اجزای، ماژول ها و تجهیزات با استفاده از اندازه گیری 

   تجهیزاتی که می توانند ولتاژ، جریان و ... را اندازه گیری و تحلیل کنند

 خطاهای عملیاتی و اقدامات الزم برای تعمیر تعیین علل 

 گسل های جداسازی شده به سطح جزء 

 تنظیم / جایگزینی / ارتقاء مدار معیوب یا ناقص 

-اری سطح و / یا اجزای الکترونیکی، با استفاده از ابزار دستی و تکنیک های لحیم ک

 ندارد آزمون استاتست قطعات الکترونیکی و اجزای سازنده، با استفاده از تجهیزات 

ظیم را تعیین تجزیه و تحلیل نتایج برای ارزیابی عملکرد در برابر مشخصات و نیاز به تن

 کنید 

 مدارک ثبت شده در مورد تعمیر موفق را ثبت کنید 

 جمع آوری و تجزیه و تحلیل شواهد به صورت دستی و از راه دور 

 را ثبت می کند گزارش های تعمیر کامل که طبیعت، شواهد، علت و ... 

 تعمیرات بر روی واحد های معیوب انجام می شود 

  



 

 

 پشتیبانی از توسعه برنامه های نگهداری پیشگیرانه  

 انجام نگهداری پیشگیرانه و کالیبراسیون تجهیزات و سیستم ها 

 از تجهیزات تست اتوماتیک استفاده کنید 

 از اسناد دیجیتالی استفاده کنید 

زمان  اندازه گیری پارامترهای الکتریکی خاص با دقت و یا ترسیم تغییرات در طول

 برای تعیین عملکرد مدار صحیح 

 تعیین اینکه آیا مولفه الکترونیکی مطابق با مشخصات باشد 

 طراحی و پیاده سازی استراتژی های تست برای محاسبه / شناسایی خطاها 

ست را اجرا تانجام رویه های آزمون استفاده کنید، از رایانه به عنوان یک ابزار برای 

 کنید 

 استراتژی و جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های آزمون 

 اجزاء را جایگزین کنید و دوباره به استانداردهای صنعتی بپردازید 

 

 20  مونتاژ و اندازه گیری 6 

 فرد باید بداند و درک کند:   

 استانداردهای صنعت مربوطه 

 کاربرد اصول الکترونیکی 

 اهداف و عملکرد اجزای سازنده برای انجام وظایف مورد نیاز 

 ابزارهای معمولی که در مونتاژ الکترونیکی استفاده می شوند 

   ESDشیوه های کارآمد

 نحوه تهیه، ذخیره و چاپ دقیق اندازه گیری  فرد باید قادر باشد: 

 وری و استفاده از قطعات الکترومکانیکی شناسایی و جمع آ-

 وری حسگرهای مشترک با  قطعات مکانیکی  شناسایی و جمع آ-

 کابل های سیم و فرم کابل ها 

 شناسایی، جمع آوری و استفاده از انواع مختلف قطعات و سطح نصب شده  

 کار برای اصالح توالی ها و تحریم ها 

 با استفاده از لحیم کاری بدون سرب به کار برند  قطعات لحیم کاری را 

 نصب، تست و کالیبراسیون مونتاژ کامل به مشتری 

 مشخصات فنی  

  

 100  کل   

  
  
  



 

 

 استراتژی و مشخصات ارزشیابی _ 3

 دستورالعمل کلی 1_ 3

حوه ارزیابی و . ن اصول و ارزشیابی بر اساس مقررات و قوانین مسابقات جهانی مهارت انجام و اداره می گردد

الل مسابقات منطبق بر قوانین مسابقات جهانی مهارت است . نحوه دقیق ارزیابی و نمره دهی در خ نمره دهی

مچنین نحوه هو رقابت ها مشخص و قبل از شروع هر آیتم از رقابت ها اعالم و برای داوران روشن می گردد. 

 ن و  داوران تشریح می شود. برای کلیه کارشناسا CISنمره دهی و رتبه بندی در 

انجام می  (وریدا)ارزیابی در مسابقات جهانی مهارت ، متناسب با نوع آیتم به دو شکل اندازه گیری و قضاوت 

 شود . برای هر دو روش معیارهای روشن و مشخصی توسط مسابقات جهانی مشخص گردیده است.  

. در طراحی  وری و ارزشیابی مشخص و اعالم می گرددمتناسب با تست پروژه و شرایط هر رشته و آیتم نوع دا

مام تپروژه ها و قبل از شروع مسابقات نمره هر بخش و نحوه ارزشیابی آن از قبل مشخص می گردد و 

پروژه و  کشورهای ذینفع با نحوه ارزیابی و نمره دهی آشنائی پیدا می کنند. تصمیمات کارشناسان طراح

نه تغییر باید با ر استاندارد و قوانین دفتر مسابقات جهانی مهارت باشد. هر گوکارشناسان داور باید منطبق ب

مام کشورهای اطالع تمام کارشناسان و بر اساس اصول حاکم بر مسابقات جهانی مهارت صورت پذیرد و منافع ت

 شرکت کننده در در برگیرد.  

  نحوه نمره دهی-4

  دستورالعمل کلی4-1

ا توجه به بره دهی و  نحوه ارزیابی کارشناسان را توصیف می کند . کارشناسان این بخش روش و چگونگی نم

این نمره دهی  تست پروژه، روش ها و اصول هر پروژه نسبت به ارزیابی و نمره دهی آنها اقدام می کنند و در

 و ارزیابی اصول و استانداردهای حاکم بر مسابقات را رعایت می کنند.  

ست ولی که به این منظور استفاده می شود بر اساس نوع مهارت و رشته متفاوت انمره دهی و روش هایی 

تعیین و  اصول و قوانین کلی در تمام مهارت و رشته ها یکسان بوده و توسط دفتر مسابقات جهانی مهارت

 اعالم می گردد.  

ری عملکرد رقابت کننده در روش اندازه گیری کلیه کارشناسان داور، همزمان با تجهیزات و وسایل اندازه گی

یک سرداور انتخاب می شود و  (داوری)را مشاهده و نمره مربوط به آن را درج می کنند. اما در روش قضاوت 

،  0حداقل سه داور دیگر نسبت به نمره دهی اقدام می کنند . در روش قضاوت چهار برگ که روی آنها اعداد 

قرار داده می شود. هر داور بطور جداگانه پروژه و نمره خود را  درج گردیده است در اختیار هر داور 3و  2،  1

و کمترین و بدترین نمره  3بصورت جداگانه اعالم می کنند. به این ترتیب که باالترین و بهترین نمره با عدد 

و دیگری  2، یکی عدد  1اعالم می گردد. چنانچه سه داور اعداد متفاوتی را نشان دهند مثال یکی عدد  0با عدد 

را نشان دهد ، پروژه باید مجدد بررسی و داوران نظر خود را اعالم کنند. در اعالم رای باید حداقل رای  3عدد 



 

 

دو داور نزدیک به هم و یکی باشد. نحوه ارزیابی قبل از شروع رقابت ها به اطالع کلیه کارشناسان و داوران 

شده و  CISیرد. رای هر داور بصورت مجزا وارد سیستم رسیده و مورد تایی تمام کشورهای ذینفع قرار می گ

 انجام می شود.   CISارزش گذاری و نمره دهی توسط سیستم 

  

 معیارهای ارزیابی  

تایج پروژه بصورت معیار نمره دهی و ارزیابی ، نظر داور و کارشناسان داور است . در هر آیتم و پروژه ای ، ن

سان هنگام مشخص و حداکثر نمره در جلوی آن درج می گردد . کارشنا A-1بخش بندی و با معیارهایی مانند 

ل ارزشیابی آن ارزیابی نظر خود را در مورد بخش مورد نظر اعالم و درج می کنند . در انتهای هر پروژه جدو

ایند . هر بصورت خالصه قرار داده شده است تا کارشناسان داور بر اساس آن نسبت به نمره دهی اقدام نم

در این جدول  (تاندازه گیری و یا قضاو)رشناس داوری نظر و نمره مورد نظر خود را بر اساس نوع ارزشیابی کا

عالم می گردد. ادرج می کند. ارزش و بارم هر آیتم قبل از شروع رقابت، توسط کارشناس طراح و داور تعیین و 

 آیتم وجود ندارد.  در حین رقابت و یا پایان رقابت امکان تغییر در ارزش و بارم هر 

 (معیارهای فرعی )زیر معیارها

ا بر اساس روز و هر بخش و معیار از ارزیابی می تواند به چند بخش و زیر معیار تقسیم شود . این زیر معیاره

ی روش نمره ده ساعت انجام مسابقه جهت نمره دهی و ارزیابی در اختیار کارشناسان داور قرار داده می شود .

ن روش از قبل ر یک از این زیر معیار ها می تواند به صورت اندازه گیری و یا قضاوت باشد. ایو ارزیابی ه

 مشخص و به اطالع کلیه کارشناسان می رسد تا از آن اطالع و آگاهی داشته باشند. 

  
  

 جنبه های ارزیابی 

ی مخصوص و در فرم ها هر بخش و جزء از مواردی که باید در ارزشیابی لحاظ گردد، قبل از شروع مسابقات

ننده در مسابقات با عالئم و بارم آنها در برگه ارزیابی مشخص می شود. کلیه کشورهای ذینفع و دارای رقابت ک

ارزیابی و نمره  از این برگه ها و نحوه ارزشیابی آشنائی پیدا می کنند. نمرات جزء و نمرات کل در برگه های

ئیات ناسان و کشورهای شرکت کننده در مسابقات می رسد. جزدهی مشخص گردیده و به اطالع کلیه کارش

ین جزئیات درج می گردد. در جدول زیر نمونه ای از ا CISارزشیابی بصورت جدول و کامال شفاف و مشخص در 

 ارزشیابی را مشاهده می کنید.  
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 ارزیابی و عالمت گذاری در روش قضاوت 4-5

داوری با  مشخص و داده می شود. به این ترتیب که هر کارشناس 3تا  0در روش قضاوت نمره دهی با اعداد 

را به رقابت  3تا   0بررسی پروژه و بر اساس برداشتی که از کیفیت عملکرد رقابت کننده دارد، نمره ای بین 

 کننده می دهد.  

 برای کیفیت و عملکرد پایین تر از استاندارد صنعتی  0

 عملکرد و کیفیت مطابق با استاندارد صنعتی  1

 عملکرد مناسب و سازگار با استاندارد صنعتی و باالتر از آن  2

 عملکرد بسیار عالی و فراتر از استانداردهای صنعتی 3

کارشناس ی کند . ماعالم می کنند و سرداور نمرات را در برگه های ارزشیابی وارد  3تا  0سه کارشناس رای خود را با اعداد 

ور هموطن فرا می حق رای دادن به رقابت کننده هموطن خود را ندارد و زمانیکه برگه ارزشیابی یکی از رقابت کنندگان با دا

 رسد ، به جای وی سرداور نسبت به ارزیابی اقدام می کند.  

  

 ارزیابی و نمره دهی با استفاده از روش اندازه گیری  4-6

رای یک بشناس همزمان اقدام به نمره دهی می کنند . مگر اینکه کارشناسی در روش اندازه گیری سه کار

د که در این رقابت کننده نمره حداقل و یا حداکثر را در نظر بگیرید و بین کارشناسان اختالف ایجاد گرد

   .می گردد صورت کارشناس داور با داوران مشورت و پس از بررسی آیتم ، نمره رقابت کننده مورد نظر درج

 

 ارزیابی ترکیبی اندازه گیری و قضاوت  4-7

ز هر دو روش اندازه ممکن است در یک پروژه و یا یکی از آیتم های آن نیاز به نمره دهی و ارزیابی با استفاده ا

ه توضیح کگیری و قضاوت باشد. این مسئله با توجه به موارد مندرج در تست پروژه و بر اساس روش هایی 

 واهد شد.  داده شده انجام خ

  

 تکمیل فرآیند ارزیابی و نمره دهی  4-8

a- امتیاز  30طراحی سخت افزار 

 امتیاز 15طراحی پی سی بی و تولید فایل های گربر  – 1فاز 

 امتیاز  5مونتاژ و ساخت پی سی بی  – 2فاز  

 امتیاز  5عملکرد بورد مونتاژ و ساخت شده  

  
b- امتیاز  25طراحی نرم افزار 

 امتیاز  20عملکرد 

استفاده بهتر از روش برنامه و کد نویسی که در تمرین سایت مسابقات جهانی و فروم کارشناسان داده شده 



 

 

 امتیاز  5است 

  
c- امتیاز  25عیب یابی و تعمیر 

 امتیاز  15پیدا کردن و ارائه گزارش عیب 

 امتیاز  A7711IPC  5رفع عیب بر اساس استاندارد 

 امتیاز  5تحلیل عیب و جلوگیری از بروز عیب های بعدی 

  
d- امتیاز  20مونتاژ و اندازه گیری 

 امتیاز  10عملکرد 

 امتیاز  IPC A 610 F  5کیفیت مونتاژ بر اساس استاندارد 

 امتیاز  5 کیفیت و صحت اندازه گیری ها

  

 نحوه ارزشیابی و اجرای آن4-9 

 برای هر آیتم چهار یا پنج کارشناس جهت ارزیابی انتخاب می شوند.  

 کارشناس ارشد برای هر آیتم یک ارشد و سرگروه انتخاب می کند.  

 هر گروه چهار نفری توسط کارشناس ارشد مسئول ارزیابی و نمره دهی یک آیتم می شود.  

 ان بر فرآیند ارزشیابی است.  ارشد هر گروه مسئول ثبت نمره و نظارت بر ارزیابی کارشناس

 کارشناس ارشد هر گروه باید مسلط به زبان انگلیسی باشد.  

 ارائه دهنده و طراح پروژه یک طرح و پیشنهاد جهت ارزیابی را ارائه می دهد.  

آن ایجاد می  کارشناسان داور برگه ارزیابی را بررسی و در صورت نیاز و صالحدید تغییرات مورد نظر را در

 ند. کن

 این تغییرات باید با هماهنگی و تایید کارشناس مسئول صورت پذیرد.  

گزین داور کارشناسان نمی توانند رقابت کننده هموطن خود را ارزیابی کنند در این صورت ارشد گروه جای

 مورد نظر می شود.  

لسات داوری دخالت در ج ارزیابی در اتاق کارشناسان انجام می شود و سایر کارشناسان و داوران حق ورود و

 .را ندارند

   کارشناسان داور پس از اتمام ارزشیابی ، برگه ها را امضاءو تحویل کارشناس مسئول می دهند.

نداشته و یا  ارزیابی هر آیتم در همان روز و پس از پایان رقابت صورت می گیرد مگر آنکه زمان کافی وجود

  در روز دیگری باشد. صالحدید کارشناس مسئول بر انجام ارزیابی 

  



 

 

 تست پروژه -5

 نکات کلی  5-1

ود. شگفته شدند و در اینجا مطالبی جهت تکمیل بیان می  4و  3،  2توضیحات و شرح کلی در بخش های 

ئه می ها توسط شرکت های برون سازمانی و مستقل غیر وابسته به کشورهای شرکت کننده ارا تست پروژه

 شود . این شرکت ها بیطرف بوده و جانب هیچکدام از رقابت کننده ها را نمی گیرند.  

ط با هدف تست پروژه ها سنجش توانائی و مهارت رقابت کننده ها در انجام و اجرای مهارت های مرتب

 د.  دهای صنعتی و اجرائی به گونه ای که در برگیرنده تمام توانائی های مورد نیاز باشاستاندار

ط با رشته را این تست پروژه ها باید توانائی سنجش دانش و مهارت رقابت کنندگان در کلیه زمینه های مرتب

 دارا بوده و معیار مشخص و واضحی جهت ارزیابی و نمره دهی را داشته باشند  

  

 اختار تست پروژه س 5-2

 ساختار تست پروژه می تواند شامل ماژول های یکپارچه و یا منفصل از هم باشد.  

 

 الزامات طراحی تست پروژه 5-3

امل شتمام پروژه و ماژول های آن توسط شرکت های برون سازمانی ارائه می شوند. ماژول ممکن است  

 بوردهای الکترونیکی، مکانیکی و یا ترکیبی از آنها باشد.  

  

  (اسمبل)ماژول مونتاژ 

ی که نیکدر این بخش یک بورد و مدار الکترونیکی مرکب از قطعات اس ام دی و دیپ و همچنین قطعات مکا

طعات به ترتیب  قنیاز به لحیم کاری و سیم کشی نیز دارند در اختیار رقابت کننده قرار داده می شود . نسبت 

نندگان قرار % می تواند باشد . قطعات داخل کیسه های آنتی استاتیک در اختیار رقابت ک 10% و  %15 ،  75

 داده می شود . قطعات اس ام دی باید از استاندارد 

هفته  7روژه کلیات این بخش از پ باشند.میلیمتر داشته  0.65پین با فاصله  20متر بوده و بیشتر از ک 0805

استفاده از ابزار و  قبل از شروع مسابقات در اختیار رقابت کنندگان قرار داده می شود . رقابت کنندگان باید با

 هند.  دیار کارشناسان داور قرار تجهیزات مونتاژ و لحیم کاری پروژه مورد نظر را مونتاژ و در اخت

 ماژول عیب یابی و تعمیر 

در این بخش رقابت کننده باید معایب موجود در یک دستگاه و بورد الکترونیکی را یافته و رفع نماید . عیب 

ها توسط کارشناس بیطرف از یک شرکت برون سازمانی ایجاد و تا شروع رقابت افشا نخواهد شد . بورد عیب 

تواند شامل قطعات دیپ و اس ام دی باشد . در کنار بورد و دستگاهی که حداقل پنج عیب در آن یابی می 



 

 

ایجاد شده است ، قطعات دستگاه در داخل کیسه های آنتی استاتیک در اختیار رقابت کنندگان قرار می گیرد 

ص عیب ها و اندازه گیری و رقابت کننده نسب به عیب یابی و تعمیر بورد اقدام و با استفاده از عالئم مخصو

های خواسته شده را در برگه های پاسخ نامه درج می کند . قطعات و اجزاء مورد نیاز در طول مسابقه در 

 دسترس رقابت کنندگان می باشد.  

 ماژول طراحی سخت افزار 

حی شماتیک افرد باید یک مدار کامل یا جزئی طراحی کند ( طر 1مرحله می شود. در فاز  3این ماژول شامل 

اتیک داده و یا طرح مدار چاپی مدار شم 2) . در طراحی مدار از نرم افزار شبیه ساز استفاده کند . در فاز 

است  طراحی شده را رسم نماید . در مرحله طراحی پی سی بی باید از اصول و شرایطی که خواسته شده

ست قطعات ربر و پی دی اف و همچنین لیتبعیت نماید . پس از طراحی فایل های خواسته شده مانند فایل گ

اید پین آت برا تولید نموده و در اختیار کارشناسان قرار دهد . در هنگام طراحی پی سی بی رقابت کننده 

زه بورد الزامی قطعه خواسته شده را ساخته و به کتابخانه آلتیوم اضافه کند . رعایت ضخامت تراک ها و اندا

اد شده قطعات باید بر اساس چیدمانی باشد که توسط کارشناس طراح پیشنهاست . همچنین محل قرارگیری 

ب کند و اگر است . همچنین اندازه بورد پیشنهادی حداکثر اندازه ای است که رقابت کننده می تواند انتخا

 رفت.  بورد را کوچکتر انتخاب نماید ، امتیاز بیشتری بر اساس جدول ارزشیابی به وی تعلق خواهد گ

خطاهای  ورقابت کننده باید بورد ساخت شده بر اساس طرح مدار چاپی را مونتاژ نموده ، عیب  3از در ف

نیاز به عیب  احتمالی را رفع و عملکرد آن را تست و آزمایش نماید . در این مرحله ممکن است رقابت کننده

 ی شود.  استفاده م 0805ی یابی و تعمیر بورد داشته باشد . در این مرحله نیز از قطعات دیپ و اس ام د

ساعت و در  3.5 - 2ساعت در فاز  2.  1ساعت است به این ترتیب که در فاز  7.5زمان مسابقه در این بخش 

 ساعت می باشد.   2نیز  3فاز 

شده و آماده  اگر رقابت کننده ای نتواند طرح پی سی بی خود را تکمیل نماید می تواند از پی سی بی ساخته

 هد گرفت.  راح استفاده نماید . البته در این صورت امتیاز کامل بخش سوم به وی تعلق نخواکارشناسان ط

 اجزا و قطعات مهمی که در این بخش استفاده می شوند عبارتند از:  

 آمپلی فایر ها و مقایسه کننده ها 

 ، شمارنده ها، رجیسترها ، مولتی ویبراتورها و...  NAND ،ANDدروازه های منطقی

 ؛ (مقاومت، خازن، و غیره)اجزای غیر فعال 

 ی دی بار و...  قطعات نیمه هادی (ترانزیستورها، دیودها، زینر ها و غیره)؛ اپتوکوپلر ، سون سگمنت ، ال ا

در روز  3ل و فاز در روز او 2و فاز  1قوانین و قواعد طراحی پی سی بی در طول مسابقات ارائه خواهد شد . فاز 

الوگ ، دیجیتال هند شد . توجه داشته باشید آیتم طراحی سخت افزار می تواند شامل مدارات آنچهارم اجرا خوا

 ، میکروکنترولر و یا ترکیبی از آنها باشد. 

  

 



 

 

 ( Embedded System Design  )ارماژول طراحی نرم افز

 کروکنترولر آرمو اجرای پروژه با می Cهدف این ماژول سنجش توانائی رقابت کنندگان در زمینه برنامه نویسی 

STM32L052  یاSTM32L053 می باشد . در این مرحله باید از نرم افزار Keil U Vision 5 و رابط ST-LINK/V2 

  استفاده شود .USB ویا 

 برای دریافت اطالعات می توانید به سایت های زیر مراجعه نمائید:  

 (http://www.keil.com)     
 (http://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/hardware-

developmenttools/  development-tool-hardware-for-mcus / debug-hardware-for-mcus / 
debug-hardware-for-stm32 mcus / st-link-v2.html) 

  
از تجهیزات  مثال های اضافی و همچنین حق استفادهدر این مرحله رقابت کننده حق استفاده از کتابخانه و 

اژول در روز ارتباطی را نخواهد داشت . این ماژول هم توسط یک شرکت برون سازمانی ارائه می شود . این م

 دوم مسابقات اجرا می گردد.  

  
 ساعت  19.5زمان مجاز 

 ماژول  زمان مجاز  روز پیشنهادی 

 طراحی سخت افزار  ساعت  2 روز اول 

 PCBطراحی  ساعت 2 روز اول

 طراحی نرم افزار  ساعت  4 روز دوم 

  عیب یابیمونتاژ و  ساعت  4 دومروز 

 
  

 نکات عمومی در مورد ماژول ها 

 هر ارائه دهنده و طراح مستقل پروژه باید:  

 مطابق با استاندارد ، الزامات و شرح فنی پروژه را طراحی نماید

 از حداقل کلمات در اسنادی که ارائه می دهد استفاده کند 

کوچک ارائه  واسناد به سادگی و با حداقل کلمات به زبان های رقابت کنندگان ترجمه شود  یک پروژه کوتاه 

 شود 

 قطعات و بورد ها در بسته بندی ارائه نماید  

  در دی وی دی و فلش ارائه شودفایل های و مستندات با استفاده از نرم افزارهای مایکروسافت 

 رائه نماید ادر ارائه پروژه ها بهتر است طراح تصاویر ، نمودار و فیلم های مرتبط با عملکرد پروژه را 

 نسخه های چاپی باید به سه زبان اصلی ارائه شوند 



 

 

 فرمول بندی پروژه حداالمکان مختصر و کوتاه باشد 

 مختصر باشدفرمول بندی پروژه باید تا حد امکان 

  

 مشخصات تست پروژه ها 

بزار و قطعات یا کمتر طراحی شوند . لیست کامل تجهیزات ، ا 24voltتمام ماژول های باید با ولتاژ تغذیه 

. طراحی بورد  مورد استفاده ارائه شود . تمام پروژه ها در زمان بندی مشخص شده قابل اجرا و تکمیل باشند

   ری مورد نظر انجام گرفته و از عملکرد آنها اطمینان حاصل شود.و مدارات بر اساس فرکانس کا

 

 طراحی و تغییرت تست پروژه  5-4

برای فایل های متنی از فرمت  )پروژه ها باید در فرمت های داده شده توسط مسابقات جهانی ارائه شوند .

WORD  و برای نقشه ها از فرمتDWG )  این فرمت ها از سایت مسابقات جهانی

(www.worldskills.org/expertcentre)   .قابل دریافت است 

 ائه می شوند. مستقل و بیطرف برون سازمانی طراحی و ار پروژه ها توسط یک شرکت5-4-1

ر گونه تغییرات در آنها توسط افراد تست پروژه ها مخفی بوده و تا روز مسابقات ارائه نمی شوند . ه 5-4-2

 مستقل و بیطرف انجام می گیرد.  

 تست پروژه ها مطابق جدول زمانی زیر طراحی و ارائه می شوند:  5-4-3

 عملکرد  زمان ارائه 

ار مدار و بوردی که برای آیتم عیب یابی مورد استفاده قر مطابق برنامه چند ماه قبل از شروع مسابقات 

 خواهد 

گرفت در فروم مسابقات مورد بحث و بررسی قرار می 

 گیرند.  

% قطعاتی که مورد  70شناسائی مشخصات و دیتا شیت  حداقل دو ماه قبل از شروع مسابقات 

 استفاده قرار خواهند گرفت از طریق مموری عرضه خواهند

 شد.  

  
  

 اعتبار تست پروژه  5-5

ایید می تپروژه توسط شرکت های مستقل و بیطرف ارائه شده و اعتبار آنها توسط گروه کارشناسان مسئول 

 شود . زمان و مدت اجرای هرکدام از آیتم های پروژه عبارتند از:  

 ساعت  4ساعت عیب یابی و تعمیر  4ساعت طراحی نرم افزار  7.5طراحی سخت افزار 

 ساعت  4مونتاژ و اندازه گیری  -
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 ممکن است زمان بندی پروژه ها در طول مسابقات و بر حسب نیاز و مشورت تغییر پیدا کنند.  

  

 انتخاب تست پروژه    5-6

ت جهانی قرار ئه و مورد تایید کارشناسان مستقل دفتر مسابقاپروژه ها توسط شرکت برون سازمانی بیطرف ارا

ملکرد قسمتهای می گیرد. طراح پروژه فیلمی از نحوه عملکرد پروژه تهیه و ارائه می کند . این فیلم شامل ع

 مختلف پروژه و کلیات آن میباشد.  

  

 ارائه و عرضه پروژه 

د شد و پروژه ایت و قبل از شروع مسابقات ارائه نخواهبطور کلی هیچ اطالعاتی در مورد تست پروژه ها در س

بقات اطالع ها بصورت مخفی و در شروع مسابقات ارائه خواهند شد . اطالعات مورد نیاز از طریق سایت مسا

 رسانی خواهد شد.  

  

 آماده برای رقابت ها 5-8

وری و در ژه ها توسط تیم داپروژه ها در شروع هر آیتم و توسط طراح تشریح خواهند شد . ارزشیابی پرو

 صورت نیاز با توجیه از طرف طراح پروژه انجام خواهد شد.  

  

 تغییرات تست پروژه  5-9

شد .  اگر در حین رقابت ها مشکلی در پروژه ها مشاهده شود توسط تیم کارشناسی بررسی و رفع خواهد

 تنظیم و رفع عیوب احتمالی بر عهده طراحان پروژه خواهد بود.  

  

 مشخصات قطعات و اجزاء سازنده پروژه ها 5-10 

قابل  www.worldskills.org/infrastructure مشخصات ابزار ، تجهیزات و قطعات مورد نیاز از طریق سایت

دسترس کلیه کارشناسان می باشد . این مشخصات بطور مداوم توسط کشور میزبان به روز رسانی و به اطالع 

 عموم رسانیده می شود . 

ما هیچ نکته می شود و ش اطالعات مهم از اسپانسر و تهیه کنندگان ابزار و تجهیزات دریافت و اطالع رسانی

 مهمی را از دست نخواهید داد.  
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 مدیریت و برقراری ارتباط در مسابقات مهارت -6

  انجمن گفتگو6-1 

قبل از مسابقه، تمام بحث ها، ارتباطات، همکاری و تصمیم گیری ها در مورد رقابت ها باید از طریق انجمن 

   http://forums.worldskills.org.  تخصصی مهارت برگزار شود

ول رشته تصمیم گیری های خارج از فروم فاقد ارزش بوده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت . کارشناس مسئ

 مسئولیت انجمن گفتگو را بر عهده خواهد داشت.  

  

  اطالعات رقابت کننده6-2

 تمام اطالعات مربوط به رقابت کنندگان در سایت مسابقات جهانی قابل دسترسی خواهد بود. 

 www.worldskills.org/competitorcentre  :این اطالعات شامل موارد زیر است 

 قوانین مسابقه 

 توصیف فنی 

 فرم خالصه ارزیابی و نمره دهی 

 (در صورت امکان)پروژه ها 

 ایمنی و محیط زیست   سیاست و مقررات بهداشت،

 سایر اطالعات مربوط به رقابت ها 

  

 تست پروژه ها و نمره دهی 6-3

 واهند بود:  خپروژه ها و نحوه نمره دهی آنها ( درصورت وجود ) از طریق سایت مسابقات جهانی قابل دسترس 

 ills.org/competitorcentrewww.worldsk وwww.worldskills.org/testprojects  

  
  

  مدیریت روز به روز6-4

مدیریت روزانه برنامه ای است که عملکرد و اطالعات روز به روز قبل از شروع مسابقات را در اختیار کارشناسان 

ابت کنندگان قرار می دهد. این وظیفه بر عهده مدیریت مسابقات مهارت است . تیم مدیریت شامل مدیر و رق

مسابقات ، کارشناس مسئول و کارشناس معاون می باشد . برنامه در مدت هشت ماه قبل از شروع مسابقات 

 می شود.تهیه و به روز رسانی می شود و در شروع مسابقات و با موافقت کارشناسان نهائی 

(www.worldskills.org/expertcentre) . 
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 الزامات ایمنی خاص -7
ندگان در رعایت و تامین مقررات و سیاست های ایمنی،  بهداشت و زیست محیطی بر عهده کشور میزبان  و کلیه شرکت کن

 مسابقات جهانی مهارت می باشد.  

 د.نماین ه استفاده همه افراد باید با تخلیه الکترواستاتیک آشنائی داشته و هنگام کار از دست بند و کفش مطمئن و حفاظت شد

 

 واد ، تجهیزات و ابزار م-8

 تجهیزات مورد نیاز 8-1
 einfrastructur/www.worldskills.org کلیه تجهیزات ، ابزار و مواد مورد استفاده در سایت مسابقات جهانی مهارت 

قابل دسترس می باشد . در رشته الکترونیک کلیه ابزار و تجهیزات توسط کشور میزبان تهیه و تامین می شود 

شناسان حق همراه داشتن هیچگونه قطعه ، ابزار و تجهیزات اضافه را ندارند . اطالعات و رقابت کنندگان و کار

 مربوط به این وسایل به روز رسانی شده و از طریق سایت اطالع رسانی می شود.  

 جعبه ابزار همراه رقابت کننده   8-2

وشی و مشابه ری ، لپ تاپ ، گرقابت کنندگان حق همراه داشتن هیچ وسیله ، ابزار ، قطعه ، تجهیزات ، ممو

 ستفاده کنند.  آن را ندارند و صرفا از تجهیزات و وسایلی که در سایت مسابقات فراهم شده است می توانند ا

 اد ، ابزار و تجهیزات مجاز در جعبه ابزار  مو8-3

 داشته باشد.   در رشته الکترونیک رقابت کننده فاقد جعبه ابزار بوده و طبیعتا چیزی نیز نمی تواند همراه

 مواد ، ابزار و تجهیزات مجاز همراه رقابت کننده 8-4

آنها را به  رقابت کننده می تواند عینک طبی ، فرهنگ لغات و هدفون همراه داشته باشد و باید صحت و نوع

 اس مسئول برساند.  اطالع کارشن

 مواد ، ابزار و تجهیزات مجاز همراه کارشناس  8-5

و ابزاری  کارشناس حق همراه داشتن چیزی غیر از یک فرهنگ لغت را ندارد و باید همراه داشتن هر وسیله

 را به اطالع کارشناس مسئول برساند.  

 وسایل ، ابزار و تجهیزات ارائه شده توسط کشور میزبان  8-6

 مواد، تجهیزات، و ابزار ارائه شده توسط میزبان   8-6

امین می شود همانطوریکه اشاره شد در رشته الکترونیک کلیه ابزار و تجهیزات توسط کشور میزبان تهیه و ت

دارند . اطالعات و رقابت کنندگان و کارشناسان حق همراه داشتن هیچگونه قطعه ، ابزار و تجهیزات اضافه را ن

 وسایل به روز رسانی شده و از طریق سایت اطالع رسانی می شود.  مربوط به این 

  .خواهد شد در کامپیوترهای عرضه شده توسط کشور میزبان از نسخه فعلی ویندوز به زبان انگلیسی استفاده
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 د. کشور میزبان نرم افزار مورد نیاز برای رقابت ها را نصب و از زبان انگلیسی استفاده می کن

ان صفحه کلید رقابت کنندگان مجاز به تغییر زب. استاندارد ایاالت متحده استفاده خواهد شد یک صفحه کلید

 هستند. 

  د.شرکت کنندگان مجاز به قرار دادن برچسب در کلیدها خواهند بو 

 مواد ، تجهیزات و ابزار ارائه شده توسط تامین کننده مستقل و اسپانسر 8-7

ند که در مسابقات ه ملزم به ارائه قطعات ، وسایل ، ابزار و تجهیزاتی هستشرکت های طراح و ارائه دهنده پروژ

 و جهت انجام پروژه مورد نیاز هستند.  

  

 دیکشنری و مترجم زبان های مادری به زبان انگلیسی  8-8

نرم ز برنامه و ارقابت کننده می تواند از فرم کاغذی و کتاب دیکشنری و مترجم استفاده نماید و حق استفاده 

 افزارهای مترجم را نخواهد داشت.  

  

 سایت مسابقات و چیدمان محل قرارگیری رقابت کنندگان  8-9

قابل مشاهده است. برای  www.worldskills.org/sitelayoutسایت و کارگاه محل برگزاری مسابقات از سایت 

  :  مثال چیدمان سایت بصورت زیر می تواند باشد



 

 

 

 
  
  
  
  
  



 

 

 قوانین خاص -9

ارت و یا آیتم قوانین و مقررات خاصی برای هر آیتم و هر مهارت وجود دارد . این قوانین متناسب با نوع مه

سترسی به دبود . برای مثال نحوه ذخیره سازی اطالعات ، دسترسی به اینترنت و نحوه  قابل اجرا خواهند

 باشد.  اسناد و فایل ها از جمله این مقررات و قواعد می تواند 

 موضوع / وظیفه  قوانین قابل اجرا 

را  رقابت کننده فقط از مموری ارائه شده توسط دفتر مسابقات جهانی

می تواند استفاده کند رقابت کننده حق استفاده از مموری شخصی 

 خود را ندارد 

 دارد رقابت کننده حق استفاده از سایر انواع مموری کارت ها را هم ن

و حافظه  استفاده از مموری

 های جانبی 

 رقابت کنندگان و مترجمین حق همراه داشتن و استفاده از گوشی ،

 تبلت و لپ تاپ را ندارند 

استفاده از گوشی ، تبلت و لپ 

 تاپ شخصی 

اری کارشناسان و رقابت کنندگان می توانند دوربین عکاسی و فیلمبرد

اس را همراه داشته و قبل از شروع مسابقات و با هماهنگی با کارشن

ه از مسئول از آنها استفاده کنند اما پس از شروع مسابقه حق استفاد

 ین و دوربین را نخواهند داشت . رقابت کنندگان ، کارشناسان ، مترجم

ر قبل کنندگان باید از مقررات مربوط به عکاسی و فیلمبرداری دبازدید

 ، حین و بعد از رقابت ها را پیروی کنند.  

استفاده از تجهیزات عکاسی و 

 فیلمبرداری 

ز کارشناسان و رقابت کنندگان باید هنگام کار و جابجائی قطعات ا

 تجهیزات آنتی استاتیک استفاده کنند.  

 استفاده از وسایل و ابزار 

  
  

 زدید کنندگان و رسانه ها با-10

 ه گردیده است:  در اینجا لیستی از نحوه مشارکت و حضور  هنگام بازدیدکنندگان و رسانه ها در مسابقات ارائ

 مسائل تجاری مربوط به رشته و مهارت تشریح گردد 

 وظایف و عملکرد ها بر روی صفحات نمایش نشان داده شود 

 تست پروژه ها تشریح گردد 

 فرصت های شغلی مرتبط با رشته شناسائی و ارائه گردد 

 گزارش روزانه از روند برگزاری مسابقات تهیه و ارائه گردد 

 پروژه های جالب الکترونیکی تهیه و نمایش داده شوند 

 تست پروژه های جاری نمایش داده شود 

 تست پروژه های دوره های قبل ارائه شوند 



 

 

 بازی های الکترونیکی جهت بازدیدکنندگان فراهم شود 

 حامی ها و شرکت های مستقل تشویق به نمایش پروژه های جالب و هیجان انگیز شوند 

رائه سایت محل برگزاری مسابقات اتولیدات و محصوالت الکترونیکی توسط شرکت های حامی در نزدیکی 

 گردد 

  
  

 ثبات و پایداری -11

 رقابت های این رشته مهارتی بر روی روش های زیر تمرکز خواهد داشت:  

 استفاده از پروژه های دوره های قبل برای انجام کارهای مختلف 

 استفاده از قطعات و پروژه های صنعتی در برگزاری رقابت ها 

 شیت ها در فرمت پی دی اف استفاده از دیتا 

 استفاده از مواد سبز مانند لحیم فاقد سرب در جریان مسابقات 

 تامین منابع مالی کشور میزبان 

 استفاده و تامین قطعات از شرکت های موجود 

 اطمینان از وجود تمام تجهیزات ، ابزار و  قطعات ارائه شده در لیست تجهیزات 

  
 


