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 بسمه تعالی                                                    
 

 دستور العمل برگزاری مسابقات مهارت شغلی
                                                                                                                    

 مقدمه :

 و ایجاد انگیزش   صنعت توزیع نیروی برق کشور و شغلی در راستای توسعه مهارت های فنی

 قات،در نظر است اولین دوره مسابدر این صنعت شکوفایی مهارت ها و تعیین افراد ماهر و نخبهو

که بین تمامی شرکت های توزیع برق مشترك  به شرح زیر بر روی سه فعالیت مهارت های شغلی 

ای سایر فعالیت های  رشته ه ضمن آن که ، گزار شود بر در صنعت توزیع نیروی برق کشور است ،

 به  مسابقات اضافه خواهند شد.در سال  های آینده  غیر فنی نیز به تدریج 
جاری  این خصوص برنامه ریزی های الزم به منظور برگزاری انجام این مسابقات در نیمه دوم سال در

 نگهدار فشار ( کابل خود2مشترکین و  ( نصب انشعاب1رشته های فنی  دو  انجام شده است تا در

 مسابقات برنامه ریزی و برگزار شود.ضعیف ، 
 

 :هدف -1

نامه  هر چه بهتر بر گزار شدن مسابقات مهارت شغلی بر اساس آئیناین دستور العمل به منظور 

تعیین  به منظور  برگزاری مسابقات مهارت شغلی کارکنان شرکت های توزیع نیروی برق

تهیه شده  کشورکل و  تقسیم بندی مناطق جغرافیایی محدودهرت شغلی در برگزیدگان مها

 . است
 

 اجرا : محدوده -2

برق کشور می نیروی  دامنه کاربرد این دستور العمل در محدوده تحت پوشش صنعت توزیع 

 باشد.

 : ات مسابقهر یک از ومراحل   تقسیم بندی و شرح نکات اجرایی -1

 : موارد زیر است شامل فضعی فشار نگهدار خود کابل احداث مسابقات – الف

با شبکه سیمی برقدار در  ینیگزیبه روش جا فیاحداث کابل خود نگهدار فشار ضع -(1

که تخصیص امتیاز اجرای کار بر اساس رعایت نمودن اصول  فنی در  فاصله 4حد 

 :موارد مشروح زیر در نظر گرفته شده است
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 (سایل مورد نیاز)چیدمان و کارگاه کردن تجهیز-

 موجود یها هیپا یکابل خود نگهدار بر رو زاتییراق آالت و تجهکردن نصب -

 کابل خود نگهدار کردن احداث-

 برقدار بر روی شبکه کابل خود نگهدار یمیشبکه س یانتقال کابل سرویس مشترك از رو-

 برقدار کردن شبکه کابل خود نگهدار-

 آالت مربوط اقریلخت و  یجمع آوری شبکه سیم-

 رعایت نمودن مقررات و اصول ایمنی-

 ابزار کار و سرعت عمل هنگام کار دمانیچ، ( s5) نمودن نظام آراستگی محیط کار  رعایت  -

 نیخواهد شد و در ا دهیمرتبط پرس کتبیسئوال  یاز نفرات گروه کابل خود نگهدار تعداد- 

 .  باشند ینم گریکدیزمان افراد گروه مجاز به مشاوره با 

که فاصله  4نو سازی در حد  یاحداث شبکه کابل خود نگهدار در پروژه ها- 2

تخصیص امتیاز اجرای کار بر اساس رعایت نمودن اصول  فنی در موارد مشروح زیر 

 :در نظر گرفته شده است

 ()چیدمان وسایل مورد نیاز کارگاهکردن تجهیز -

  موجود یها هیپا ید نگهدار بر روکابل خو زاتییراق آالت و تجهکردن نصب -

 یکابلکش-

  برقدار کردن شبکه کابل خودنگهدار-

         رعایت نمودن مقررات و اصول ایمنی در هنگام کار-

 ابزار کار، سرعت عمل در هنگام کار دمانی، چ ( s5)نظام آراستگی محیط کار  رعایت نمودن -

 

که تخصیص امتیاز   فاز و سه فاز آمپری( انجام مسابقات نصب انشعاب مشترکین تکب

موارد مشروح زیر در نظر گرفته برای اجرای کار بر اساس رعایت نمودن اصول  فنی 

 شده است:

 . انجام خواهد شد ریبه صورت خط گرم به شرح ز نینصب انشعاب مشترک یبر قرارمراحل - 

 احداث کابل انشعاب-

 نصب کنتور-

  نشعاب از شبکه توزیع نیروی برقارتباط دادن و بر قراری ا-

 صعود و فرود از پایه-
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 رعایت نمودن مقررات و اصول ایمنی در هنگام کار-

 ابزار کار، سرعت عمل در هنگام کار دمانی، چ( s5) ینظام آراستگ  نمودن  تیرعا-

صب ن یوهگر یمنی، و ابزار کار  و لوازم ا یانفراد یمنیمناسب از ابزار کار و لوازم ا استفاده

د خواه نیبه همراه خودرو مربوط که توسط گروه شرکت کننده در مسابقه تام نیانشعاب مشترک

 .شد

وه از گر کیهر  اریمسابقات در اخت یمربوط به نصب انشعاب در هنگام بر گزار ییطرح اجرا -

 . ندیمسابقه قرار خواهد گرفت تا بر آن اساس اقدام نما یها

و از  تبر اساس نظر کمیته برگزاری مسابقا کتبی سئوال یعاب ، تعداداز نفرات گروه نصب انش -

ا بزمان افراد گروه مجاز به مشاوره  نیخواهد شد و در ا دهیپرس میان استاندارهای مربوط

 .باشند ینم گریکدی

 :اتمسابق هر یک از زمان مورد نیاز جهت برگزاری -2

در نظر  دقیقه 135صله کابل خود نگهدار فا 4احداث  یبرا ازیمدت زمان مورد ن  حد اکثر -

 ست .ا شده گرفته

 240،  کابل خود نگهدار سیمی به فاصله شبکه 4 تبدیل یاجرا یالزم برا حد اکثر مدت زمان -

 .   در نظر گرفته شده است قهیدق

 یم قهیدق 50مسابقه    نصب کنتور تکفازدر یحد اکثر مدت زمان در نظر گرفته شده برا -

 . باشد

 یم قهیدق 60مسابقه    در نصب کنتور سه فاز   ید اکثر مدت زمان در نظر گرفته شده براح

 .باشد

 : مسابقات یبرگزار  چگونگی-3

یروی بر اساس تقسیم بندی جغرافیای شرکت های توزیع ن دوره از  مسابقات، در پنج منطقه نیا

 یه( برادو گروه ) جمعا ده گرو از مناطق، کیهر  انیو از م خواهد گرفتانجام  به شرح زیر برق

  خواهند شد.  دهیبر گز یمسابقات کشور
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بر  تقسیم بندی جغرافیایی شرکت های توزیع نیروی برق کشور و اسامی

 :اساس منطقه به شرح زیر است

استان  -:شهرستان تبریز نیروی برق شرکت توزیع 7نطقه غرب و شمال غرب کشور شامل م - 1-3

 –استان کرمانشاه  –استان کردستان  _ستان اردبیل ا  -استان آذر بایجان شرقی  –آذربایجان غربی 

 استان ایالم.

ستان خراسان ا -: شهرستان مشهد نیروی برق شرکت توزیع 8شور شامل منطقه شرق ک -2-3

 –شمال استان کرمان  –استان سمنان  –استان خراسان جنوبی  –استان خراسان شمالی  –رضوی 

 استان سیستان و بلوچستان –ن کرمان جنوب استا

 –: شهرستان اهواز نیروی برق زیعشرکت تو 7منطقه جنوب و جنوب غرب کشور شامل  -3-3

هر استان بوش –شهرستان شیراز  –استان فارس  –استان کهکیلویه و بویر احمد  –استان خوزستان 

 استان هر مز گان –

استان  –استان تهران  –: تهران بزرگ نیروی برق شرکت توزیع 10کشور شامل  منطقه شمالی -4-3

 –استان گلستان  –ب استان مازندران غر –استان مازندران  –استان گیالن  –استان قم  -البرز

 استان قزوین . –استان زنجان 

استان  –استان اصفهان  –ع : شهرستان اصفهان شرکت توزی 7منطقه مرکزی کشور شامل  -5-3

 استان لرستان . –استان همدان  –استان مرکزی  –ال و بختیاری استان چهار مح –یزد 

 : منطقه ای برگزاری مسابقات اجرایی کمیته -4

کمیته برگزاری  رئیس  مسئولیت هر چه بهتر بر گزار شدن مسابقات مهارت شغلی به عهده-

 می باشد.  مسابقات

با حضور  قات منطقه ایتشکیل یک کمیته برگزاری مساب ، طق جغرافیاییادر هر یک از من-

 به شرح زیر الزامی است. نمایندگان شرکت های توزیع نیروی بر ق آن منطقه

 ( اجرایی مسابقات منطقه ای ) رئیس کمیته

 نایب رئیس کمیته اجرایی مسابقات منطقه ای 

 ( و منشی جلسه ) عضو

 (ومنشی جلسه ) عضو

 . کمیته می باشند عضو سایرافراد به عنوان 

ران ازبین مدی ندهینما یمعرف یبرق برا یروین عیتوز یاز شرکت ها کیاز هر  انجمن :1تبصره 

   عوت  د برای عضو یت در کمیته برگزاری مسابقات منطقه ایوآموزش  بهره برداری ، مهندسی 

 .به عمل خواهد آورد
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و به نجمن محل برگزاری اولین جلسه کمیته برگزاری مسابقات منطقه ای را تعیین ا -2تبصره 

 افراد هر یک از کمیته های اجرایی اعالم خواهد نمود.

 

 :منطقه ای وظایف کمیته بر گزاری مسابقات  -5

 به شرح فوق عضاءادر اولین جلسه و با حضور اعضاء نسبت به انتخاب رئیس کمیته و سایر -1-5

 اقدام خواهد شد.

ر جلسات بعدی دباشند ولی  افراد معرفی شده ای  که در جلسه اول کمیته حضور نداشته -2-5

 کمیته حضور یابند ، به عنوان عضو کمیته تلقی خواهند شد.

 

 .محل تشکیل جلسات توسط کمیته تعیین خواهد شد-3-5

 .و دستورالعمل مربوط آئین نامه مسابقات مهارت شغلی اصولی اجرای4-5

    ر ان منطقه جغرافیایی دانجام هر گونه مکاتبه الزم  با شرکت های توزیع نیروی برق در هم- 5-5

 . مسابقات مهارت شغلیمورد 

وافراد داوطلب   هنمایندگان شرکت های توزیع منطقاطالع رسانی به شرکت ها و ثبت نام از -6-5

 .حضور در مسابقات مهارت شغلی انجام داوری به منظور

 .از بین داوران معرفی شده گزینش و انتخاب افراد واجد شرایط داوری7-5

 .مسابقات  شرکت های توزیع برق  هر یک از  انتخاب کمیته داوران برای-8-5

شرکت  ک از هر ی مسئولین کمیته بر گزاری مسابقاتکلیه بر گزاری جلسات توجیهی با -9-5

 .در همان منطقه جغرافیایینیروی برق   های توزیع

 نامه به آن اشاره شده ئینکه در آ  از میان استاندارهای مربوط کتبی سئوال یتعداد تهیه  -10-5

 است.

 ی توزیع نیروی برقا به شرکت هاعالم  شروع و خاتمه مسابقات منطقه ای و  خیتاراعالم  -11-5

 .داوطلب شرکت در مسابقه

 با  .از شرکت ها کیهر  یبرا همسابق یزمان بر گزارانجام قرعه کشی به منظور تعیین -12-5

 .وتنظیم صورتجلسه ی برق داوطلب شرکت در مسابقه ی توزیع نیروحضور نمایندگان شرکت ها

ر زمان قرعه کشی تبصره : در صورتی که نماینده شرکت توزیع به هر دلیل به موقع د-13-5

 اشد.بحضور نیابد، ملزم به پذیرش زمان بر گزاری مسابقه بر اساس قرعه کشی به عمل آمده می 

خاب سایت و یا بررسی و انتبه منظور  انتخاب کمیته ای شامل سه نفر کارشناس خبره-14-5

 .و اعالم آن به شرکت های توزیع منطقه مسابقاتاین  سایت های مناسب برای برگزاری 
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مسابقات حضور  یکه برا یافراد یبرا یامکانات اقامت بامرتبط  یها نهیهزبر آورد -15-5

 . افتیخواهند 

 . در موارد لزومبرگزاری جلسات هماهنگی -16-5

 اکیپ نصب به  ار دادن به منظور در اختیار قر مربوط به نصب انشعاب  ییطرح اجرایه ته-17-5

 .ندیتا بر آن اساس اقدام نمادر زمان مسابقه ، کنتور

 .وانجمنلی نظارت کمیته عای مسابقات مهارت شغلی و اعالم به یتنظیم بر نامه اجرا-18-5

های خدمات عمومی واحدری مسابقات ، مسئولین بر گزا با  و بر گزاری جلسه هماهنگی-19-5

گزار تشریح وظایف محوله وهر چه بهتر بر  ، جهتو داوران منتخب  ، سایت بر گزاری مسابقات

 .اتمسابق شدن

سابقات حضور خواهند م یکه برا منتخبی نمایندگان یبرا یامکانات اقامت وتامین نییتع-20-5

 . افتی

یار قرار دادن اکیپ به منظور در اخت صب انشعاب مربوط به ن ییطرح اجرادستورتهیه  -21-5

 .ندیتا بر آن اساس اقدام نما نصب کنتور

 یدر محل برگزار تهیکماین  اعضاء  هی،حضور کلمنطقه ای مسابقات  یدر زمان بر گزار -22-5

 ضروری می باشد.مسابقه 

 اری مسابقات.برگز انجام هر گونه اقدامات الزم در جهت رفع کمبود های اجرایی در -23-5

اری مسابقات و اعمال کنترل های نهایی  مناسب بودن سایت و یا سایت های برگز -24-5

 اعالم به کمیته عالی نظارت .

 .بر گزاری مسابقات کلیه مراحل اجرا وبر  نظارتانجام  -25-5

  عالی رات کتبی ناظرکمیته برگزاری مسابقات منطقه ای ملزم به رعایت نمودن نقطه نظ-26-5

، می  برگزاری مسابقات به عنوان نماینده معرفی خواهد شد نظارت بر  که از طرف کمیته عالی

 باشد.

 . ابقات منطقه ایدر مس و تهیه گزارش انجام   عملکرد هر یک از شرکت ها ارزیابی -27-5

 .منطقه ای ارزیابی عملکرد هر یک از داوران در مسابقات-28-5

 . مسابقات زاریبر گنظرسنجی از نحوه  -29-5
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عرفی آن ها به مو  تعیین رتبه شرکت ها و  منطقه ایمسابقات  تعیین بر گزیدگان -30-5

 . کمیته عالی نظارت 

تکمیل نمودن  نسبت به مسابقات ،این کمیته موظف است در پایان زمان بر گزاری -31-5

  F11-2 و F11-1ماره جدول امتیازات و رتبه بندی و تخصیص امتیاز تسریع در انجام کار  با ش

س به امضاء حد اقل سه نفر پسو  نموده اقدام بنا به مورد   F22و  F21-2و  F21-1و   F12و یا 

 بر ساند.  کمیته  ایناز اعضاء 

ز این به نحوی که یک نسخه ا شونددر دو نسخه  تنظیم و امضاء  ی نهایی تبصره :کلیه فرم ها

ی د شد و نسخه دیگر به همراه مستندات مربوط برافرم ها توسط رئیس کمیته نگهداری خواه

 .گردیدکمیته عالی نظارت ارسال خواهد 

ی فرم های نظر نسبت به جمع آور ،  همسابقهر  این کمیته  موظف است در پایان -32-5

ک یفرم ارزیابی عملکرد هر  گزارش سنجی  اقدام نموده  و همچنین نسبت به  تکمیل نمودن 

عضاء این حداقل سه نفر از انموده و به امضاء اقدام   (F31)براساس فرم  قهآن مساب از داوران

 ماید.ارسال ن کمیته عالی نظارتبرای سپس رسانده و و ناظر عالی  کمیته عالی نظارت  کمیته 

 :  منطقه ای وکشوری عالی نظارت بر برگزاری مسابقات وظایف کمیته - 6

 یو ... به منظور معرف عیتوز یه معاونت هماهنگانجمن با انجام مکاتبه از حوز ریدب -1-6

 نظارت بر مسابقات دعوت به عمل خواهد آورد. کمیته عالی عضویت در  جهت ندهینما

 یشرکت ها ییایاز مناطق جغراف کیاز هر به نحو مقتضی  انجمن  رهیمد ئتی: ه1تبصره 

ر نظارت ب یعال تهیکمدر  تیعضو  که داوطلب عامل را   رینفر  مد کیبرق ،  یروین عیتوز

ه عمل بدعوت  از ایشان برای عضویت در این کمیته و  انتخاب  می باشد را   مسابقات یبرگزار

 .خواهد آورد

رگزاری اولین جلسه کمیته عالی نظارت بر برگزاری مسابقات را تعیین انجمن محل ب -2تبصره 

یل اهد نمود ، ولی محل تشکو به کلیه افراد این کمیته کتبا جهت شرکت در جلسه اعالم خو

 جلسات بعدی توسط رئیس  این کمیته تعیین  و به اعضاء و انجمن اعالم خواهد شد.

افراد دعوت شده برای تشکیل کمیته عالی نظارت بر مسابقات در اولین جلسه خود  -6-2

 :به شرح زیر اقدام خواهند نمود ءنسبت به انتخاب رئیس کمیته و سایر اعضا

 مسابقات( لی نظارت برعا) رئیس کمیته  

 مسابقات  عالی نظارت بر نایب رئیس کمیته 

 ) عضو و منشی جلسه ( 
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 ) عضو ومنشی جلسه( 

 سایر اعضاء  

 کمیته حضور نداشته باشند ولی در  اینجلسه  اولین که در  منتخبی داوطلب افراد -6-3

 کمیته تلقی خواهند شد. به عنوان عضو   حضور یابند ، جلسات بعدی

 منتخب ، به عنوان عضو این کمیته می باشند. داوطلب یر افرادسا -4-6

 الزامی است. برگزاری مسابقات عالی نظارت بر  تشکیل یک کمیته  -6-5

 به اولنمایندگانی را از بین شرکت های توزیع هر منطقه که به عنوان رت ،این کمیته  -6-6

ت ی برگزاری مسابقاو یا دوم بر گزیده شده اند تعیین نموده و برای تشکیل کمیته اجرای

 .کتبا معرفی خواهد نمود کشوری دعوت  و

تبصره : شرح وظایف کمیته برگزاری مسابقات کشوری ، مطابق شرح وظایف کمیته اجرایی 

 مسابقات منطقه ای می باشد.

 نظارت عالیه بر انجام مسابقات منطقه ای و کشوری. اعمال  -6-7

خواهد  فعالیت ی نظارتعال ر مستیقم کمیتهزیر نظ مسابقات کشوریکمیته بر گزاری  -3تبصره 

 .نمود

 . و دستور العمل مربوط آئین نامه مسابقات مهارت شغلی اصولی اجرای -6-8

یی که در مسابقات منطقه ای رتبه اول و یا دوم را کسب اطالع رسانی به شرکت ها -6-9

 یشغلمسابقات مهارت  جهت حضور در آنها  نمایندگانثبت نام از به منظور نموده اند 

 .کشوری

 .یکشور با شرکت های توزیع نیروی برق در مورد مسابقات انجام هر گونه مکاتبات الزم -6-10

  . از بین داوران مسابقات منطقه ای یداورافراد واجد شرایط گزینش و انتخاب  -6-11

انتخاب کمیته داوران برای هر یک از شرکت های توزیع برق در مرحله مسابقات  -6-12

 کشوری 

ای و اعالم آن به شرکت ه های مناسب برای برگزاری مسابقات سایت و یا سایت تائید -6-13

 .توزیع مربوط و انجمن

 تامین بودجه و هزینه های جوایز و لوح های تقدیر برای افراد و گروههای برتر -6-14

 درمسابقه 

 .مسابقاتجدول زمانبندی برنامه ها در زمان برگزاری  تائید -6-15

 ازکشوری  و داوران منتخب بقات بر گزاری مسا کمیتهبر گزاری جلسات توجیهی با  -6-16

 .شرح وظایف مربوطنمودن  و تشریح  منطقه جغرافیاییپنج بین 
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واحدهای خدمات مسئولین بر گزاری مسابقات ،  با  هماهنگیحضور در جلسات   -6-17

چه  در جهت هرتشریح نمودن وظایف محوله  به منظور  عمومی ، سایت بر گزاری مسابقات

 ات.مسابق بهتر برگزار شدن

از  کیهر  یبرا هابقمس یزمان بر گزارانجام قرعه کشی به منظور تعیین حضور در زمان -18-6

 . و تنظیم صورتجلسه مربوط ی منتخببا حضور نمایندگان شرکت ها ،شرکت ها

 مهارت شغلی هزمان و تاریخ دقیق برگزاری مسابق بر اساس  ی یبر نامه اجرا تائید -6-19

 . ی ذیربطبه شرکت هاآن  اعالم  به منظور هر یک از شرکتها کشوری

 . افتیمسابقات حضورخواهند  یکه برا نمایندگان منتخبی یبرا یامکانات اقامت تامین -6-20

  مربوط در موارد لزوم . های جلسات هماهنگیهر گونه  برگزاری  -6-21

ته ،  این کمی نماینده ازدر زمان بر گزاری مسابقات منطقه ای ، حضور حد اقل یک نفر   -6-22

 اری مسابقه  به عنوان ناظر عالی ضروری  می باشد.در محل برگز

هارت ماگر در زمان بر گزاری مسابقات منطقه ای ، ضوابط آئین نامه بر گزاری مسابقات  -6-23

 ،نشده باشد ، ناظر عالی به عنوان نماینده این کمیته  رعایت هر دلیلی شغلی به 

ی بر ساند و ارائه بر گزاری مسابقات منطقه ا مجریموظف است مراتب را کتبا به 

 طریق نماید.

توسط  گزارش نهایی را که ، در پایان هر یک از مسابقات عالی موظف است  ناظر -6-24

ر د را امضاء نماید و اگر  تهیه خواهد شد کمیته بر گزاری مسابقات مهارت های شغلی

ات زمان بر گزاری مسابقه مواردی بر اساس آیین نامه و دستورالعمل بر گزاری مسابق

به  در ذیل آن ارت های شغلی رعایت نشده است و یا نقصانی وجود داشته است ،مه

 روشنی  اظهار نظر نماید.

منطقه ای و  در مسابقات  ارزیابی عملکرد هر یک از شرکت هاتائید بررسی و   -6-25

   کشوری

 . مسابقات بر گزاریاز نحوه  به عمل آمده نظرسنجیبررسی  -6-26

نام  رکت هاو معرفی آن ها به انجمن به منظور درجو تعیین رتبه ش تعیین بر گزیدگان -6-27

 . آن ها در نشریه انجمن

به  ای بر گزیده درپایان هریک ازمسابقات منطقهازداوران ده نفر بررسی ومعرفی -6-28

 نجمن  .ا
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  .، به انجمن  مسابقات کشوریبر گزیده پس از اتمام  نفر از داوران  پنج معرفی  -6-29

 و ارسال آن برای انجمن . کشوری تهیه گزارش نهایی در پایان بر گزاری مسابقات -6-30

رت و افتخار آفرینان مها بر گزاری آئین تقدیر از بر گزیدگان مسابقات منطقه ای  -6-31

 . در سطح کشور و داوران بر گزیده شغلی

 شرایط و چگونگی انتخاب داوران  و ناظران مسابقات :    -7

 وری الف ( تیم دا       
        نفر یک همچنین ومی باشند  فنی ( ناظر ) یک کارشناس وکارشناس فنی  دوتیم داوری شامل :          

 . است  از شرکت میزبان که تکنسین فنی باال روکار بعنوان دستیار

رفی به عنوان کاندید داوری مسابقات بایستی  به همراه معتوسط شرکت ها  افراد معرفی شده  -

 .ارسال نمایند کمیته بر گزاری مسابقاتبه  رامرتبط با مسابقات  خود ومه کارینامه ،رز

 کارشناس فنی : –کارشناس ناظرفنی  شرایط احراز ب (   

 : حداقل شرایط احراز کارشناس) ناظر فنی( و کارشناس فنی عبارست از

ی برق این افراد بایستی از طرف شرکت ها معرفی شوند و دارای حداقل مدرك کارشناس -

عات قدرت بوده و یا  ترجیحاً دارای سابقه کار مربی گری و اجرای کار در ارتباط با موضو

 .سال سابقه کار اجرایی باشند 5مسابقه بوده و دارای حداقل 

 

 ضوابط و شرایط انتخاب داوران  : -8
 تمامی افراد تیم داوری نبایستی از یک شرکت انتخاب شوند. در هنگام انتخاب داوران ،  -

وری نمی توانند تیم اعزامی از شرکت خود را داانتخاب شده ، داوران بایستی توجه داشت که  -

 .کنند

ن آنمی توانند تیم های اعزامی از شرکت های   جغرافیایی هر منطقه از انتخاب شدهداوران  -

 .داوری نماینددر مسابقات کشوری  منطقه را 

د رسانده خواه ذیربطراتب به اطالع شرکت م، داوران در مسابقات کشوریپس از انجام گزینش  -

  شد

ار چه پس از حضور . خواهند شددعوت  چهار نفربرای انجام داوری برای هر یک از شرکت ها ،  -

خاب انت توسط کمیته برگزاری مسابقات سه نفر به قید قرعه در محل بر گزاری مسابقه ،  داور

 خواهند شد.

ه ای با تنظیم صورتجلس ، قبل از برگزاری هر مسابقه سه داور منتخب برای هر یک از مسابقات -

 س فنی کارشنارا از بین خود انتخاب خواهند نمود و دو نفر دیگر به عنوان فنی ناظر کارشناس 
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هارت مو دستور العمل اجرایی بر گزاری مسابقات  نامهبر اساس آئین   را مسابقهانجام داوری   

بوط و  تکمیل نمودن  فرم های مر نسبت به یکدیگر   کاری با هم عهده دار خواهند شد و ،  شغلی 

 خواهند نمود.اقدام بنا به مورد  ها ، با توجه به توضیحات ذیل فرم

 ز دهی ،اسامی افراد حاضر در هر مسابقه و ذکر اسامی آنها در فرم های امتیا  بررسیمسئولیت   -

و  اهدر هر یک از فرم ثبت  شده  کنترل جمع امتیازات ، و هدایت تیم داوری در طول مسابقه

 می باشد.یک )کارشناس ناظر فنی( به عهده داور   مخدوش نبودن آنها

ا تمایند هر یک از مسابقات ، موظفند ترتیبی اتخاذ ن درکلیه داوران منتخب برای انجام داوری  -

 به موقع در مسابقه مربوط حضور بهمرسانند.

 

 در مسابقات منطقه ای و سط تیم داوریتو نحوه محاسبه امتیازات و امتیاز دهی -9

 : کشوری

 یک کارشناس فنی و  دو نمره نهایی هر گروه عبارتست از میانگین امتیاز اعالم شده توسط -

 .اعمال خواهد شدبه شرح توضیحات مشروحه زیر مربوط  فرمکارشناس ناظر فنی که در 

- A =شده ص آیتم های مشخ اس امتیازبنا به مورد بر اس، حد اکثر امتیاز کیفیت در انجام پروژه

  تعیین خواهد شد. F8تا  F1های  فرم درهر یک از  

،  بر اساس آیتم های پیش بینی شده در هریک از فرم ها که در ذیل به آنها اشاره شده است -

ی امتیازی مشخص در نظر گرفته شده است و هر داور منتخب اختیار دارد  در زمان بر گزار

اظ رسی و برداشت خود ، کلمه بلی و یا خیر را بر روی فرم مربوط لحمسابقه ، بر اساس بر

گزاری  بر )داور اول( فنی ناظرکارشناس امضاء و در اختیار را نموده و در پایان این فرم ها 

 مسابقات قرار دهد.

ین ا بنویسد، منظور  را  جلوی آن آیتم کلمه بلی ، اگر داوری  در ستون امتیاز قابل تخصیص -

 ت که حدالزم به  توضیح اس این آیتم پیشنهاد نموده است.را برای او حد اکثر امتیاز  است که

 اکثر امتیاز هر آیتم ، در هر یک از فرم ها مشخص شده است.

ین بنویسد ، منظور اجلوی یک آیتم  کلمه خیر را ،اگر داوری در ستون امتیاز قابل تخصیص  -

  ست.ز صفر را برای این آیتم  پیشنهاد نموده اامتیازی در نظر نگرفته و امتیا است که او

 ر گزاریبنا به مورد در طول ب  سه داور مسابقهفرم های امتیاز دهی پیشنهادی  توسط هر یک از  -

داور  بالفاصله در پایان هر مسابقه این فرم ها توسط دو ومسابقه تکمیل و امضاء خواهد شد 

 قرارداده خواهد شد. نی (ف ناظراول )کارشناس مسابقه در اختیار داور 

دیگر  حضور دو داوردرو  فنی(ناظراول )کارشناس   داورفرم امتیاز دهی عددی نهایی که توسط    -

 یستی با سه داور مسابقه رسانده شود.این فرم هاهر بایستی به امضاء  شد خواهد تکمیل مسابقه

در  در پایان هر مسابقه و بالفاصله پس از تکمیل شدن بطور کامل تکمیل و امتیاز دهی شوند

  اختیار رئیس کمیته برگزاری مسابقات قرار داده شوند.  
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وده و بکامال خوانا فرم های امتیاز دهی اولیه و همچنین فرم امتیاز دهی عددی نهایی بایستی  -

 . فاقد هر گونه خط خوردگی باشند

 های مسابقه فرمهر  یانبالفاصله پس از پا د نمود تاننظارت خواه،  کمیته برگزاری مسابقات  -

ی هر برا بلی و یا خیر تخصیص داده شده شده بر اساس این دستور العمل ) امتیازو امضاء  تکمیل 

این  اول ر)داو فنی ناظرکارشناس  تا ،وگردآوری شود  ارائه  ( توسط هر یک از داوران یک از آیتم ها

 ل داشته آن را قبو مسابقه که هر سه داور عددی بر اساس امتیاز را امتیاز دهی نهایی  فرم مسابقه(

ا هآیتم  به نحوی برای کلیه را امضاء خواهند نمود در باالی هر یک از فرم ها تایید و  ودر نهایت

حداکثر )به شرح فوق ، برای هر آیتم  نظر اکثریت داوران مسابقه به استنادتا امتیاز دهی نمایند 

 شود.امتیاز و یا صفر امتیاز ( تخصیص داده 

 :مثال

آیا کنتور به صورت صحیح پلمب شده  : یک آیتم وجود دارد که متن آن چنین است  F5در فرم 

 . ؟ است

یر را خامتیاز  دیگر باشند و یک داور پیشنهاد نمودهحال اگر دو داور به این آیتم ، امتیاز بلی 

  5یا 0تیاز قابل تخصیص باشد , امتیاز عددی کسب شده  برای این آیتم از بین  ام کردهپیشنهاد 

اشند و بیر داده خولی اگر دو داور به این آیتم  امتیاز ، ،برابر است با حد اکثر امتیاز ، یعنی عدد پنج 

دد صفر عبرابر برای این آیتم  امتیاز بلی را پیشنهاد نموده باشد، امتیاز کسب شده  دیگر یک داور

 .خواهد بود

لذا   ،فرم ها ، به عهده میزبان واگذار شده است   عضی ازب آیتم ها دراقالم تهیه  بعضی از  -

 امتیازی  برای این آیتم ها  در نظر گرفته نشده است. 

- B مسابقات می باشد.هر یک از  در   = حداکثر امتیاز مربوط به سرعت انجام 

- C در هر یک از مسابقات می باشد. =حداکثر امتیاز مر بوط به پاسخ سئواالت تئوری 

- T=A+B+C در هر یک از مسابقات = جمع کل امتیاز قابل کسب 

ی متیازگروهی که کمترین مدت زمان اجرای پروژه را در هنگام بر گزاری مسابقه سپری نماید ، ا -

 روژه بهدریافت می نماید و از گروه های بعدی نیز متناسب با مدت زمان اتمام اجرای پ B معادل

خواهد  ، کمتر به گروه بعدی اختصاص داده گروه قبلیز امتیاز نسبت به  امتیا x B  1/0ترتیب  

 .شد

 قه بهری مسابامتیاز هر یک از گروه ها از نظر مدت زمان اتمام پروژه  در هنگام بر گزااگر مثال :  -

 وه ها، نحوه تخصیص امتیاز هر یک از گر شرح زیر باشد ترتیب  سرعت ومدت زمان انجام کار به

 :به شرح زیر می باشد

 امتیاز B  اول  =گروه 

 امتیاز Bx  0,9گروه دوم = 

 امتیاز Bx  0,8گروه سوم = 



 

  هارت شغلیدستور العمل بر گزاری مسابقات م                                                                           

 15/9/95 تاریخ ویرایش :                         (3/4ویرایش  )                                                                                                             
 

 

 

 
ه
ح
ف
ص

1
3

 
 
 

ز
ا

 
 

1
7

 

 امتیاز Bx  0,7گروه چهارم = 

 امتیاز  Bx  0,6گروه پنجم = 
 

 دریافت خواهند نمود. مناسب را و سایر گروه ها نیز به ترتیب به شرح فوق امتیاز         

بل کاهمچنین  بقات کابل خود نگهدار  و مسا نحوه تخصیص امتیاز در مراحل انجام کار گروه  -

 و  F1-2و   F1-1شماره  فرم هایبر اساس  به ترتیب خود نگهدار جایگزین شبکه سیمی

 .انجام خواهد شدزیردیگر به شرح دو فرم امتیازات مربوط بر اساس  سایر

ر گهدانود نحوه تخصیص امتیاز رعایت مقررات ایمنی قبل و بعد از انجام کار در شبکه با کابل خ -

 انجام خواهد شد.  F2شماره   فرمبر اساس 

ام انج  F3نحوه تخصیص امتیاز  لوازم ایمنی و ابزار کابل خود نگهدار بر اساس فرم شماره  -

 خواهد شد.

م کار انجا نحوه تخصیص امتیاز رعایت مقررات ایمنی قبل از انجام کار ، حین انجام کار  و بعد از -

ه ب دیگر چهار فرمسایر موارد بر اساس  و    F4شماره  فرماس نصب انشعاب مشترکین بر اس

 انجام خواهد شد. شرح زیر

  F5شماره   فرمدر مراحل  انجام کار نصب انشعاب مشترکین بر اساس   نحوه تخصیص امتیاز -

 انجام خواهد شد.

م نحوه تخصیص امتیاز به  هر یک از نفرات مجری نصب انشعاب مشترکین در ارتباط با لواز -

د انجام خواه F6 فرمفردی و  مشخصات ظاهری ، لوازم عمومی و گروهی مورد اشاره  بر اساس 

 شد.

شماره  فرمبرای نظام آراستگی خودرو نصب انشعاب مشترکین بر اساس   نحوه تخصیص امتیاز -

F7  .انجام خواهد شد 

 در خودرو نصببرای نظام آراستگی ابزار کار و تجهیزات مورد نیاز    نحوه تخصیص امتیاز -

 انجام خواهد شد.  F8شماره  فرمانشعاب مشترکین بر اساس 

ه ببر اساس میانگین امتیاز کسب شده مربوط  ، کتبیسئواالت  مربوط به تخصیص امتیازنحوه  -

وه گر آندر جدول امتیازات کسب شده می باشد و گروه  در یک کلیه افراد کتبیپاسخ سئواالت 

 ثبت خواهد شد.

ر یک از نفرات گروه مجری کابل خود نگهدار دارای لوازم فردی و مشخصات ضروری است ه -

 باشند . F3 فرم شمارهظاهری ، لوازم عمومی و گروهی  بر اساس 

ضروری است هر یک از نفرات مجری نصب انشعاب مشترکین دارای لوازم فردی و  مشخصات  -

 .باشند F6 هفرم شمارظاهری ، لوازم عمومی و گروهی مورد اشاره  بر اساس 

 گروه نصب انشعاب بایستی یک دستگاه خودرو مناسب نصب انشعاب برق ) با رعایت شدن نظام -

 آراستگی( همراه خود داشته باشند.
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ها به ، تصویر آن  F6و   F3به منظور آشنایی بیشتر با اسامی ابزار  مورد اشاره در فرم های  -

 ضمیمه  ارائه شده است.

   .راه  این مستندات ارائه شده است شده نیز به هم (5s) تصاویر یک نمونه از خودرو -

  
 

 تعداد نفرات هر گروه در مسابقات :       

  یکتعداد افراد گروه مجری شبکه کابل خود نگهدار بصورت   گروه کابل خود نگهدار : -1

یک نفر استاد کار)سرپرست  –یک نفر تکنسین یا کارشناس  که شامل : نفره است 5تیم 

 سه نفر سیمبان می باشد. و –گروه( 

  نفره 2یک  تیم تعداد افراد گروه مجری نصب انشعاب  بصورت گروه نصب انشعاب :   -2

 می باشد که الزم است یکی از نفرات بعنوان سرپرست گروه معرفی شود.

 

 شرایط حضور شرکت کنندگان :  -10

رفی می شوند مع هاافرادی که برای حضور در مسابقات در خط گرم فشار ضعیف توسط شرکت  -

وی رر بر بایستی در زمان معرفی ،از کارکنان و یا از پیمانکاران شرکت بوده و صالحیت انجام کا

 خط گرم را داشته باشند.

برای حضور در مسابقات مهارت  هاضروری است هر یک از افراد معرفی شده توسط شرکت  -

 .ندو ارائه نمایراه داشته کارت شناسایی معتبر به هم،مسابقات بر گزاری  شغلی،  در زمان 

و  ، کفشکلیه افراد شرکت کننده در مسابقات بایستی در هنگام بر گزاری مسابقات  لباس کار     -

نا ب را   کاله ایمنی، دستکش کار، کمربند ایمنی ، کیف و ابزار کار فردی و گروهی مناسب و مرتب

یر غت همراه داشته باشند. و در را بدون کم و کاس F6و  F3های شماره  فرمبه مورد بر اساس 

 اینصورت  بنا به مورد از امتیاز آنها کسر خواهد گردید. 

ی نمایندگان خود  را  به منظور حضور در مسابقات منطقه ا می توانند  هاهر یک از شرکت  -

 معرفی نمایند. کمیته بر گزاری مسابقاتبصورت کتبی به 

 

 کابل خود نگهدار :مشخصات سایت بر گزاری مسابقات احداث  -11

که پایه  متری سیمانی از نوع چهار گوش باشند،  به نحوی 9ارتفاع پایه های فشار ضعیف منصوبه   -

س کیلو گرم بر اسا 600حد اقل   کیلو گرم و پایه های انتهایی با کشش 200های میانی با کشش 

 استاندارد نصب شده باشند.

 با کابل خود نگهدار فراهم باشد. شار ضعیفمتری شبکه ف 25امکان احداث چهار اسپن  -
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توسط سایت در اختیار گروه قرار  25+25+70 *4سایز  کابل خود نگهدار فشار ضعیف سه فاز   با -

 داده خواهد شد.

رگزاری مسابقه احداث انشعاب مشترکین و همچنین کابل خودنگهدار هر یک ،در یک سایت و در ب -

 انجام خواهد شد. یک زمان مقرر بر اساس قرعه کشی

 تجهیزات زیر توسط سایت ارائه خواهد شد:
 نردبان مناسب -

 دریل -

 علمک سر درب -

 کابل انشعاب -

 وینچ کلمپ -  

 جعبه انشعاب دیواری -

 بست و رول پالك -

 لانواع کنتور دیجیتال مورد نیاز از یک مد -

 کپسول اطفاء حریق-

 سطل زباله و بازیافت

 برای نصب کنتور در محلتامین سیستم زمین  -

 هیه سه دستگاه واکی تاکی برای استفاده در گروه کابل خود نگهدارت -    

عهده  بنا به مورد به آنها اشاره شده است نیز به  F6هیه سایر لوازم و تجهیزاتی که در فرم های و ت -   

 سایت می باشد.

 . مانع استستفاده از هارنس به عنوان لوازم ایمنی انفرادی بالا  -   

 سایر موارد مرتبط:     

 

 مسئولیت اجرا :  -12

 بر گزاری مسابقات مهارت شغلی منطقه ای و کشوری مسئولیت نظارت عالیه بر حسن اجرای -

 برگزاری بر عهده کمیته عالی نظارت برو آیین نامه مربوط ،  این دستور العمل  و اجرای اصولی 

 مسابقات مهارت شغلی  می باشد.

 و آیین نامه این دستور العمل مناسب اجرای هر چه بهتر بر گزار شدن مسابقات و ولیتمسئ

 بر عهده کمیته بر گزاری مسابقات مهارت شغلی می باشد. در هر یک از مسابقات مربوط 

ده مسئولیت طراحی، برنامه ریزی ومدیریت اجرای مسابقات در حوزه های مختلف بر عه   -

 می باشد. منطقه ای و یا کشوری ر گزاری مسابقات مهارت شغلیباالترین مقام کمیته ب



 

  هارت شغلیدستور العمل بر گزاری مسابقات م                                                                           

 15/9/95 تاریخ ویرایش :                         (3/4ویرایش  )                                                                                                             
 

 

 

 
ه
ح
ف
ص

1
6

 
 
 

ز
ا

 
 

1
7

 

سئولیت انتخاب داور از بین افراد  معرفی شده داوطلب انجام  داوری به عهده کمیته بر م -

 گزاری مسابقات مهارت شغلی می باشد.

سئولیت درست انتخاب شدن تیم داوری در هر یک از مسابقات به عهده رییس کمیته بر م -

 مسابقات منطقه ای و یا کشوری می باشد. گزاری

 سئولیت هر چه بهتر انجام شدن داوری  به عهده داور اول )کارشناس ناظر فنی می باشد(.م -

سئولیت انجام ویرایش های الزم بر روی مستندات و آئین نامه  و دستور العمل اجرایی م -

 می باشد. مسابقات به عهده انجمن 

ت بر اساس آیین نامه بر مناسب سایت بر گزاری مسابقاو  ایمن  مسئولیت تامین شرایط  -

 گزاری مسابقات مهارت شغلی   به عهده مدیر سایت می باشد .

کمیته  رییس  ید فراهم بودن شرایط مناسب سایت بر گزاری مسابقات به عهدهمسئولیت تای -

 .کشوری می باشد یا اجرایی بر گزاری مسابقات مهارت شغلی منطقه ای و

زاری مسابقات به عهده رییس پس از بر گ واحدهای ذیربط ،مسئولیت ارسال مستندات به  -

 کمیته بر گزاری مسابقات می باشد.

در حیطه کاری خود مسئول  ه های بر گزاری مسابقات و یا تیم داوری هر یک از اعضاء کمیت -

آیین نامه بر گزاری موظف به همکاری با یکدیگر در چارچوب این دستور العمل و بوده و 

 مسابقات مهارت شغلی می باشند. 

 تعاریف و اصالحات: -13

 سازمانی . آموزش: یادگیری و فراگیری یک فرآیند به منظور تغییر در رفتار  -

 است سئولیت های یک فرددر قبال ارائه خدمات برنامه ریزی شدهمو  مجموعه وظایف :شغل   -

 ویند.یک نوع فعالیت ذهنی یا یدی را مهارت می گ ارائه مهارت : توانایی و زبردستی در  -

 .اشدمی بمسابقه شغلی : از هم پیشی گرفتن در یک فرآیند کنترل شده شغلی یا غیر شغلی   -

 .انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برقیا   انجمن: 

 شرکت توزیع نیروی برقیا . شرکت: 
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ضمائم  و کلیه  مستندات  واجرایی  دستور العمل ها  ،  فرم شامل کلیه  مستندات ،آئین نامه : 

 . می باشدمربوط به بر گزاری مسابقات مهارت شغلی شرکت های توزیع 

هیز برای  برگزاری مسابقه که بر اساس آئین نامه مهارت شغلی تجاست  سایت : مکانی مناسب 

وی گزاری مسابقه را از سشرایط بر  مناسب بودن و پس از بررسی  های الزم ، تائیدیه شود 

 اشدب نمایندگان کمیته برگزاری مسابقات منطقه ای و یا کشوری  به صورت کتبی دریافت نموده

 و حائز شرایط می باشد.

 سایر موارد مرتبط:   -14   
لیه افراد شرکت کننده ،در طول زمان برگزاری مسابقه تحت پوشش بیمه حوادث ضروری است ک -   

 .قرار گیرند

دستگاه کلید فیوز جدا کننده  ری است در هنگام طراحی شبکه کابل خود نگهدار ، یکضرو -

 پیش بینی شود.ابتدایی ) سمت منبع (روی پایه  polesآمپری چهار 160

ضروری است گروه نصب انشعاب یک دستگاه خودرو مناسب نصب انشعاب برق ) با رعایت شدن  -

 نظام آراستگی( همراه خود داشته باشند.

نهاد می گردد به منظور بهره گیری آموزشی از نحوه برگزاری مسابقات، مستندسازی پیش -

 تصویری صورت پذیرد.

 پیش بینی و فراهم شود. آمبوالنس ، در صورت صالحدید کمیته برگزاری مسابقات  -

 می باشد .x.x شماره ویرایش  کلیه فرم ها  -

 پیوست ها : -15

 .د..... می باش.................. و  ................استاندارهای  ..............     و ...... -

و  F12و  F11-2و F11-1و  F1-2و  F1-1و  F2-F3-F4- F5- F6- F7 –F8 فرم های  -

F21-1 وF21-2 وF22  وF31 

 می باشد. 4/3آخرین شماره ویرایش فرم ها  -

 گهداری سوابق :ن -16

 می باشد.لی نظارت کمیته عامسئولیت نگهداری سوابق به مدت پنج سال به عهده  -

 
                                                                                                                                                           

 


