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هفتگیدبیر خانه استانی مسابقاتمراکز1393/12/201394/02/15اطالع رسانی، تبلیغات و تعامل با مراکز آموزشی ، صنعتی و دانشگاهی جهت جذب داوطلبین1

1393/12/201394/05/15اطالع رسانی، تبلیغات و تعامل با مراکز آموزشی ، صنعتی و دانشگاهی جهت جذب مشارکت و حمایت مالی از برگزاری مسابقات استانی2
مراکز با همکاری معاونت 

پشتیبانی
هفتگیدبیر خانه استانی مسابقات

روزانهسازمانمراکز1393/12/20 وثبت نام الکترونیکی داوطلبینwww.advari.irantvti.irمراجعه مرکز به پورتال سازمان به آدرس 3

هفتگیدبیر خانه استانی مسابقاتمراکز1393/12/20(.کنترل صحت مدارك بر عهده مرکز خواهد بود)چاپ امضا وارسال کلیه مدارك الزم جهت ثبت نام به اداره کل (اکسس-  نرم افزاری1فرم شماره )تکمیل فرم ثبت نام 4

دبیر خانه استانی مسابقاتاداره سنجش و ارزشیابیبرگــــــزاری مسابقات مرحله شهرستانی5

دبیر خانه استانی مسابقاتمراکز با همکاری حراست(.گواهی عدم اعتیاد برای برگزیدگان الزامی است)تعیین صالحیت اخالق حرفه ای برگزیدگان شهرستانی 6

4و3ارسال اسامی قبول شده گان مرحله شهرستانی به دفتر مسابقات ملی مهارت مطابق فرم شماره 7

2ارسال آمار ثبت نام شدگان به دفتر مسابقات ملی مهارت مطابق فرم شماره 8

سازماندبیر خانه استانی مسابقات(رشته های فاقد برگزیده شهرستانی) منشور قبل از شروع مسابقات مرحلة استانی طی مکاتبه رسمی2-6 بند 2ارسال اسامی افراد مشمول تبصره9

دبیر خانه استانی مسابقاتمراکز1394/03/011394/05/15برگزاری کالس های آموزشی پاره وقت جهت برگزیدگان مرحله شهرستانی جهت حضور در مرحله استانی با صالحدید رئیس مرکز10

دبیر خانه استانی مسابقاتمراکزارسال پروژهای پیشنهادی کارشناسان مراکز  جهت برگزاری مسابقات مرحله استانی به دبیر خانه استانی مسابقات 11

سازمان1394/03/301394/04/30شرکت کارشناسان همراه در آزمون آن الین عمومی و اختصاصی سازمان12

سازماندبیر خانه استانی مسابقاتارسال پروژهای پیشنهادی مراکز  جهت برگزاری مسابقات مرحله استانی  به دفتر مسابقات ملی مهارت13

دبیر خانه استانی مسابقاتاداره سنجش و ارزشیابی1394/05/081394/05/09برگـــــــزاری مسابقات مرحله استانی14

سازماندبیر خانه استانی مسابقات8 و 7ارسال آمارو اسامی قبول شده گان مرحله استانی به دفتر مسابقات ملی  مهارت مطابق فرم شماره  15

سازماندبیر خانه استانی مسابقاتارسال کپی فرم ثبت نام به همراه کلیه مدارك وتاییدیه صالحیت اخالق حرفه ای قبول شده گان مرحله استانی به انضمام نظریه کمیته فنی استان16

دبیر خانه استانی مسابقاتروابط عمومیبرگزاری مراسم تقدیر از برترین های استانی با اهدای لوح تقدیر و هدایای مناسب17

دبیر خانه استانی مسابقاتمراکز1394/06/051394/07/05برگزاری کالس های آموزشی پاره وقت جهت برگزیدگان مرحله استانی جهت حضور در مرحله کشوری18

دبیر خانه استانی مسابقاتمراکز شناسنامه و کپی مدرك تحصیلی کارشناسان همراه2 و 1، کپی صفحات ( نرم افزاری10فرم شماره )، فرم مشخصات (9فرم شماره )ارسال اسامی19

سازماندبیر خانه استانی مسابقات شناسنامه و کپی مدرك تحصیلی کارشناسان همراه2 و 1، کپی صفحات ( نرم افزاری10فرم شماره )، فرم مشخصات (9فرم شماره )ارسال اسامی20

صدور ابالغ  جهت کارشناسان همراه21

برگـــــزاری مسابقات مرحله کشوری22
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