
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 کاشی کاری آیین نامه مسابقه 

Wall Tiling Skill Copmetition 

 

 برگزارکنندگان:

 مهندسی ساختمان استان هرمزگان سازمان نظام

 با همکاری 

 دانشگاه آزاد اسالمی و احد بندرعباس

 دانشگاه فنی و حرفه ای استان هرمزگان

 

 

 :مکان و زمان برگزاری مسابقه

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگاندر محل  صبح 8:38راس ساعت  -5318 آذرماه  51

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 :کاشیمسابقه شرايط شرکت در

دانشجویان و فارغ التحصیالن کاشي کاران دارای گواهینامه فني از سازمان فني و حرفه ای و تمامي  -1

در رشته های مرتبط با ساختمان )ثبت نام نهایي با توجه به ارائه مدارک و سوابق  و کارشناسي کارداني

 و تایید کمیته برگزار کننده مسابقه مي باشد.(

فره برگزار خواهد شد که در هنگام ثبت نام اسم یک نفر به عنوان ن 3مسابقه در قالب گروه های  -2

 .ت مي شودثب گروهسر

 مي باشد. تومان 001111هزینه ثبت نام برای هرگروه  -3

انجام  pay/login.php61.241.22.29/لینک  کلیک بر روی  ثبت نام به صورت آنالین و از طریق -4

 .مي گردد

، و کارت مسابقه  زمان ثبت نام برای هریک از اعضا در  شناسایي معتبراصل کارت همراه داشتن  -5

 باشد. معتبر در روز مسابقه جهت احراز هویت الزامي ميشناسایي 

 11/21/61شروع ثبت نام :  -9

 32/21/61: ثبت نام  آخرین مهلت -7

 

 :مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام

 فرم تکمیل شده ثبت نام 

 تصویر کارت دانشجویي برای دانشجویان/تصویر مدرک  برای کاشي کاران/ مهارت فني کارت تصویر

 تحصیلي برای فارغ التحصیالن

 هریک از اعضا 3×4قطعه عکس  دو  

 :نحوه ي ثبت نام

  کانال درسآبه  عالقه مندان مي توانند با مراجعه: ثبت نام اینترنتي

https://t.me/amoozeshnezammohandesihormozgan  
به حوزه آموزش توسعه و  کپي کارت عضویت و عکسبه همراه  فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل 

در طبقه سوم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هرمزگان واقع در انتهای خیابان دانشگاه، شهرک پژوهش 

 گلستان ارائه نمایند.

  

https://t.me/amoozeshnezammohandesihormozgan
https://t.me/amoozeshnezammohandesihormozgan


 

 
 

 

 :زمان و نحوه ی برگزاری

 .بود خواهد 15/26/61 مورخ جمعهاری مسابقه روز ززمان برگ

در محل سازمان نظام مهندسي ساختمان استان روز مسابقه  صبح 8: 32ساعتحضور شرکت کنندگان راس 

 .الزامي استهرمزگان 

 .رماییدفماس حاصل ت 26231394274 با شماره تماسمذکور  مورد قوانین و مطالبصورت داشتن سوال در در 

 :جوايز

 تومان دو میلیون: اول  هگرو -1

 تومان یک میلیون و دویست هزار:  گروه دوم -2

 تومان هشتصد هزار:  گروه سوم -3

 

 

 



 

 
 

 

 :پیوست 

 : آيین نامه مسابقه       

از هر حیث )چیدمان، رنگ،  کاشیکاری مطابق با نقشه ارائه شده ارائه شده جهت  الگویرعایت  -1

 .اجباری استفارسي بر و...( 

 باشد. تمامي فرایند های ساخت مالت بعهده شرکت کنندگان مي -2

 .باشد کنندگان ميبعهده شرکت از محل دپو و مصالح مورد نیاز  حمل -3

باشد. هر گروه فقط حق استفاده  ها ميعهده گروه بدرون محوطه مسابقه فراهم کردن وسیله حمل مالت  -4

 از یک وسیله جهت حمل )فرغون( را دارد.

در طول  صالحدر خصوص محل قرارگیری دپوی مپس از شروع مسابقه، شرکت کنندگان حق دارند  -5

  دیوار تصمیم گیری کنند.

و امثالهم بعهده شرکت  کار، روش شاغولي کردن و تراز کردن کاشي کاریانتخاب نقطه شروع  -9

قابل ذکر است تراز زیرین کار، توسط برگزار کنندگان جهت هرگروه مشخص شده  باشد. کنندگان مي

 است.

مانند لباس کار مناسب، دستکش الستیکي،  شرکت کنندگان باید تمامي لوازم و ابزار مورد نیاز خود -7

متر فلزی، دستگاه برش کاشي و هر وسیله  ز، شمشه، تیشه، شاقول،کاله ایمني، کمچه، ریسمان کار، ترا

 را جهت مسابقه فراهم نمایند. مرتبط دیگر 

کاشي )همگي از یک درجه و با کیفیت یکسان برای تمامي : مصالح فراهم شده توسط برگزارکنندگان -1

 باشد. و بشکه آب مي خاک رس، ، ماسه مالتي شسته، سیمانگروهها (

 . ابزاری جهت بندکشي و نظافت استفاده کنندشرکت کنندگان میتواند از هر  -6

 میباشد.دقیقه  112زمان مسابقه  -12

در محل سالن  13راس ساعت  13/26/61سه شنبه در تاریخ  جلسه توجیهي آیین نامه و شرایط مسابقه -11

 اجتماعات سازمان نظام مهندسي برگزار مي گردد.

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 :مصالح و نحوه ساخت ديوار

 پرت مصالح % 12با طرح ارائه شده و با احتساب متناسب 92*32 سایز کاشي  -1

 ماسه مالتي شسته  -2

  2سیمان پرتلند تیپ  -3

 خاک رس -4

 ها لیتری جهت استفاده مشترک گروه 222آب به میزان کافي قرارگرفته شده در بشکه های  -5

 چیده شده است. درجه  62متر بوده که به صورت دو قسمت دو متری با کنج  4طول دیوار  -9

میتوانند از هر وسیله ای که در جهت باالبردن کیفیت و سرعت کار تاثیر مثبت شرکت کنندگان  -7

میگذارد، استفاده نمایند منوط به اینکه روش فوق امکان اجرا شدن در پروژه های معمول ساختماني را 

 داشته باشد.

 و امتیاز دهی داورينحوه 

در هنگام بررسي امتیازات، تمامي شرکت کنندگان باید سایت مسابقه را ترک کرده و حق ورود به منطقه  -1

 را پس از پایان مسابقه تا زمان اعالم نتایج نخواهند داشت. کاشیکاری

 .سطح کار تمام شده مبنای محاسبه مي باشد -2

اجرای صحیح الگوی امال افقي باشد. ها باید ک و امتداد رج باید کامال شاقولي و قائم بوده کاشیکاری -3

، اجرا شده از لحاظ بندهای افقي و عمومي، رنگ و طرح کاشي و سایر موارد که در نقشه ارائه شده است

 نیز باید کامال مطابق با نقشه ارائه شده باشد.ضخامت بندها   الزامي بوده و در امتیاز نهایي لحاظ میگردد.

یاز دهي مشخص خواهد شد. داوران بر مبنای شاخص های اعالم شده برنده مسابقه بر اساس الگوی امت -4

 مي نمایند.نسبت به اعالم برنده اقدام 

 ،و تشخیص داورانمعیارهای سرعت عمل و نوآوری بر اساس در صورت برابر بودن امتیازات چند تیم،  -5

 . تیم برتر اعالم خواهد شد

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 یدهجدول امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز آيتم رديف

 01 کاشي کاری شدهسطح  0

 01 بودن کارشاغولي  0

  

3 
 

 منظم بودن بندها
 01 افقي

 01 عمودی

 01 دقیق کارگونیای  4

 01 فارسي براجرای صحیح  5

 01 تراز بودن خط زیر کار 6

 01 کیفیت مالت 7

 01 و پرت مصالح تمیزی پای کار 8

 011 مجموع امتیازات


