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 پروژهتوضیح مختصر راجع به 

 هدف کلی از اجراي پروژه کاشی کاري کف و سنجش توانایی فردي هر یك از شرکت کنند گان در:

 كنواخت و انجام کار به روش صحیح نصب کاشی دیوارها با چسب شامل پخش چسب به صورت ی

 نصب سرامیك کف با انجام زیر سازي مناسب روي کف تراز موجود

 ابزارهاي برش مربوطه انجام برش مناسب کاشی و سرامیك با 

 ل صحیح انجام شود . سمباده زنی قسمتهاي برش خورده به نحوي که اتصا

 و سرامیك با رعایت کلیه اصول فنیبند کشی کاشی 

 راي طرح هاي داده شده مطابق نقشهتوانایی اج

 خواندن نقشه و اطالعات داده شده توانایی 

 ترازو شمشه اي باشد مد نظر است . ،نصب کاشی و سرامیك به گونه اي که کامالً گونیا 

 رعایت نظافت و نكات ایمنی در اجراي طرح الزامی است.

 ساعت کاری انجام خواهد شد. 21**پروژه فوق در مدت سه روز و به مدت 
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 دستورالعمل اجراي پروژه:

 و دوم وسوم  روز اول 

رنگ مطابق نقشه ارائه شده بهمراه  پانزبا چسب در  A,Bو اجرای کار عملی شامل کاشیكاری ديوارنقشه خوانی 

 برشهای مورد نیاز به همراه بند کشی و نظافت  کامل 

 

 ساعتA                9زمان مدول       

                                                                                                                             ساعت B              8 زمان مدول        

 ساعت 4زمان مدول  کف                   

 

 ساعت  7روز اول: 

همفكری کارشناس  9الی  45/8از ساعت توضیح نقشه توسط کارشناس مسئول يا معاون ، 30/8الی  8ساعت  

  همراه و رقابت کننده

ادامه   18الی  14همفكری کارشناس همراه با رقابت کننده و 15/12الی  12از ساعت  - 12الی  9شروع کار : از 

                                                                                                                        Aمدول 

 ساعت5/7روز دوم: 

و از ساعت  Aدامه مدول  30/10الی  30/8همفكری کارشناس همراه با رقابت کننده  و از  30/8الی 15/8ساعت  

 14ساعت-همفكری کارشناس همراه با رقابت کننده  15/12الی  12از  -  12تا  Bشروع کار روی مدل    30/10

  B ادامه مدول  18الی 

 ساعت5/6روز سوم: 

و از   B ادامه کار روی مدول 11الی  30/8همفكری کارشناس همراه با رقابت کننده  و از  30/8الی 15/8ساعت   

ساعت همفكری کارشناس همراه با رقابت کننده   15/12الی  12از ساعت  –شروع کار روی مدول کف  11ساعت 

 پايان کار و آغاز نمره دهی  . 17ادامه کار روی مدول کف و ساعت  17الی  14از ساعت -
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 )براساس تعداد رقابت كننده و فضاي سایت مسابقه( نحوه چیدمان كارگاهي
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 :پروژه نقشه
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 ارزشیابي

  ارزشيابي :

 بارم شرح كار رديف
نمره 

 اكتسابي
 مالحظات

1 B وAشاقولي بودن ديوار مدول 

 
   نمره 11

 گونيا بودن ديوار و كف 2
 

   نمره 11

 شمشه اي بودن ديوار وكف 3
 

   نمره 11

   نمره 5 نظافت و ايمني 4

   نمره25 اندازه گيري  5

 در امتداد بودن بندها 6
 

   نمره 7

   نمره 6 بندكشي صحيح 7

   نمره 10 اجراي كامل مدول ها 8

   نمره2 سنباده زني مدول كف وديوار 9

   نمره 5 تراز  10

   نمره7 برش  11

 نمره 100 جمع نمرات
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 نفر( 01)براي  فهرست مواد مصرفي

 واحد تعداد نام مواد مصرفي رديف  واحد تعداد نام مواد مصرفي رديف

    22  كیسه 1 سیمان پرتلند  معمولی  1

 متر 3/0 ماسه شسته  2

 مکعب

 23   
 

    24  سهكی 1 گچ سفید کاري 3

    25  سهكی 1 گچ بنایی 4

    26  كیلو 5 سیمان سفید 5

    27  لوكی 25 پودر سنگ  6

    28  كیلو 50 چسب ساروج 7

    29  عدد 115 کرم 20*20کاشی  8

    30  عدد 20 آبی  20*20کاشی  9

    31  عدد 20 قرمز  20*20کاشی  10

    32  عدد 15 سبز 20*20کاشی  11

    33  عدد 20 سفید 20*20کاشی  12

    34  عدد 16 سبز 20*20سرامیك  13

    35  عدد 50 آبی 20*20سرامیك  14

    36  متر 2 گونی چتایی  15

    37  عدد 5 هبلكس  بلوک سیمانی 16

17     38    

18     39    

19     40    

20     41    

21     42    
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 نفر( 20) براي كارگاهي و ابزار فهرست تجهیزات

 واحد تعداد عنوان تجهيزات رديف  واحد تعداد عنوان تجهيزات رديف

    22  عدد 20 نیمكت زیر پایی  1

    23  عدد 7 میزکار 2

    24  عدد 20 متر 2*2نئوپانتخته  3

    25  عدد 5 الك ریزدانه 4

    26  عدد 1 اره عمود بر 5

    27  عدد 7 فرغون 6

    28  عدد 10 بشكه پالستیكی 7

    29  عدد 20 سطل پالستیكی 8

    30  دست 4 دستگاه ساب کاشی 9

    31  دست 10 بیل 10

    32  عدد 10 تی پالستیكی 11

    33  سري   12

    34  عدد   13

    35  سري   14

    36  سايز   15

    37  سايز   16

    38  عدد   17

    39  عدد   18

    40  بسته   19

    41  سري   20

      ددع   21
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 رقابت كننده فهرست تجهیزات و ابزار همراه

 واحد تعداد عنوان تجهيزات رديف

 دستگاه 1 فرز برقی 1

 دستگاه 1 سرامیك بر دستی  2

 عدد 1 الماس کاشی بر 3

 عدد 1 گاز انبر 4

 عدد 1 تراز بنایی 5

 عدد 1 شاقول 6

 عدد 1 کاردک شانه اي 7

 عدد 1 متر کمري 8

 عدد 1 کمچه 9

 عدد 1 چكش پالستیكی 10

 بسته  2 فاصله انداز  11

 عدد 1 مالقه  12

 عدد 1 گونیا فلزي 13

 عدد 1 خط کش فلزي 14

 عدد 1 پرگار  15

 عدد 1 مداد و پاکن 16

 ورق  5 کاغذ سنباده  17

 عدد 1 برس سیمی 18

 عدد 1 تخته بند کشی 19

 عدد 1 ریسمانكار 20

 بسته 1 لباس کار مناسب 21

 دست 1 لوازم ایمنی شخص 22

 عدد 1 تیشه بنایی 23

 عدد 1 شمشه آلومینیم  24

 عدد 1 سنباد سنگی 25

    

 


