صفحه 1
مقایسه مدارک شرکت کنندگان فنآورد  94در رشته برق
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صفحه 2

گرایش میکروکنترلر
در این گرایش از میکرو کنترلر های  Atmega32و
 LPC1768استفاده شد و مهارتهای تخصصی زیر
نیز مورد توجه قرار گرفت.
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پیادهسازی

طراحی سخت
افزاری

شبیه سازی

طراحی صنعتی
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نرمافزاری
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فنی

مهندسی
معکوس

راهاندازی لینک
ارتباط دستگاه و
حسگر
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نمایشگر

طراحی رابط
کاربری

پیاده سازی رابط
کاربری

صفحه 3

گرایش سیستمهای نهفته
در این گرایش از سیستمهای نهفته از Raspberry pi
استفاده شد و مهارتهای تخصصی زیر مورد توجه قرار
گرفتند:
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تسلط بر سیستم
عامل و استفاده از
سیستم
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سازی
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صفحه 4

مهارتهای عمومی ارزیابی شده در هرکدام از گرایشها
مهارتهای عمومی شامل آن دسته از توانمندیهایی میشود که فارغ از
گرایشی که شرکتکنندگان در آن به رقابت میپردازند ،بایستی حداقل
از یک توانمندی در این آیتمها نیز برخوردار باشند .این موارد در جدوی
زیر به آنها اشاره شده است.
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اخالق کاری

یادگیری در حین
کار

نخمین زمان پروژه

ارایهی خود

خرد کردن پروژه

کار گروهی

جستجو در
اینترنت

مواجهه با مسایل
جدید

مستند سازی

تشخیص بازار
فروش

خرید خارجی

متقاعد کردن
کارفرما

داوران و اساتید رشته برق
صفحه 5

مهم ترین داوران و اساتید رشته برر در
دو مرحله اینترنتی و حضروری بره شرر
زیر میباشند.

دکتر محمد مهدی نایبی
دکتری بر و هیئت
علمی دانشگاه صنعتی
شریف

دکتر بیژن وثوقی وحدت
دکتری بر و هیئت
علمی دانشگاه صنعتی
شریف

مهندس محمد مهدی کیانی
کارشناس ارشد
مهندسی بر دانشگاه
صنعتی شریف

دکتر حسین قرایی گرکانی
هیئت علمی مرکز
تحقیقات مخابرات و
سرپرست گروه فناوری
امنیت شبکه
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صفحه 6

نحوه برگزاری مسابقات رشته برق
در هر یک از این گرایشها مجموعهای از مهارتهای تخصصی به همرراه
مهارتهای عمومی که در جدول  1توضیح داده شده ،سنجیده میشرود.
در ادامه نحوه برگزاری مسابقات مرحله مقدماتی و حضوری بره تفکیرک
آورده شده است.
در مرحله مقدماتی هر شرکتکننده ابتدا در سایت فنآورد ثبتنام نموده
و نسبت به انتخاب گرایشهای مرورد عققره خرود در ایرن رشرته اقردام
میکند که پس از بررسی اطقعرات و گرزینش بره شررکت کننردگان و
انتشار نمونه سواالت مسابقه برای تمامی شرکتکنندگان ،نام کراربری و
رمز عبور جهت دسترسی به پرتال مسابقه اینترنتری فرنآورد بره نشرانی
 contest.fanavard.comاز طریق رایانامه رسمی مسابقات ایمیل
شد .که شرکت کنندگان در پرتال مربوطه میتوانند سواالت مربروط بره
خود را مشاهده نمایند و شروع به پاسخ گویی کنند(.در یک زمان محدود
و واحد) .
و در انتها نیز نفرات برتر در سالن جباری دانشرگاه صرنعتی شرریف بره
رقابت پرداختند

WWW.FANAVARD.COM

7 صفحه
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گررررزارگ برگررررزاری
دومررین دوره مجموعرره
رقابتهررای تخصصرری
مهارتسنجی فرنآورد
 – 1394رشته بر

