


 

 

 

 

 

 

 
 ورـشـنـم

 مسابقات ملي مهارت شانزدهمین

 

 

 

 

  

 

 

 معاونت پژوهش و برنامه ریزی

 المللي مهارتمسابقات بيندفتر 

 1393 ماه اسفند

 

 وزارت تعاون، کار و رافه اجتماعی

 



 فهرست مطالب

 2 ................................................................................................................................................................................................. كليات: یكم فصل

 2 ............................................................................................................................................................................................. مهارت ملي مسابقات تعریف - 1 مادة

 2 ............................................................................................................................................................................................. مهارت ملي مسابقات اهداف - 2 ماده

 2 ................................................................................................................................................................ مهارت مسابقات در متقاضيان نام ثبت شرایط - 3 مادة

 2 ........................................................................................................................................................................................ يرساناطالع: دوم فصل

 2 ........................................................................................................................................................................................................................ يرساناطالع– 4 مادة

 3 ...................................................................................................................................................................... نام ثبت یبرا الزم مدارك و نام ثبت نحوة  - 5 مادة

 3 ..................................................................................................................................................................................................................................... نام ثبت نحوة

 3 ....................................................................................................................... نام ثبت از پس كشور سراسر در یا وحرفه يفن مراكز به ارائه جهت الزم مدارك

 4 ................................................................................................................................................................................. مسابقات یاجرا: سوم فصل

 4 .................................................................................................................................................................................................................... مسابقات مراحل–6مادة

 7 ...................................................................................................................................................................................................................... پروژه طراحي– 7 مادة

 8 ............................................................................................................................................................................... اجرایي سازمان: چهارم فصل

 8 .................................................................................................................................................................................................. مسابقات اجرایي مدیریت– 8 مادة

 10 ...................................................................................................................................................................................مهارت ملي مسابقات اجرایي عوامل -9مادة

 16 ........................................................................................................................................................................................................ مسابقات داوری نحوة  –10مادة

 17 ..................................................................................................................................................................................................... منتخبان از تقدیر نحوة –11 مادة

 17 ............................................................................................................................................................................................. جوایز و مدال یاهدا ضوابط -12 مادة

 17 ........................................................................................................................ مهارت ملي مسابقات یكشور مرحلة دگانیبرگز تسهيالت و امتيازات  -13مادة

 18 ................................................................................................................................................................................. مشاركت جذب: پنجم فصل

 18 ......................................................................................................................................................................................................... يانضباط اقدامات: ششم فصل

 18 .................................................................................................................................................................... مهارت ملي مسابقات در انضباطي اقدامات - 14 مادة

 19 ..................................................................................................................................................................................................... اعتراضات يبررس نحوة -15مادة

 23 .............................................................................................................................................................. مسابقات برگزاركنندة استان یياجرا سيرئ وظایف شرح

 28 ........................................................................................................................................................................................................ مسئول كارشناس وظایف شرح

 33 .......................................................................................................................................................................................................... معاون كارشناس وظایف شرح

 35 ............................................................................................................................................................................................................ ستاد كارشناس وظایف شرح

 37 .......................................................................................................................................................................................................... همراه كارشناس وظایف شرح



 40 ....................................................................................................................................................................................... كارگاه تجهيز و فني مسئول وظایف شرح

 42 ..................................................................................................................................................................... استان در مهارت ملي مسابقات مسئول وظایف شرح

 44 .............................................................................................................................................................................................................. تيم سرپرست وظایف شرح

 47 ............................................................................................................................................................................................................. كنندگانرقابت فوظای شرح

 50 ................................................................................................................................................................................... ارزشيابي هایفرم تكميل نحوة دستورالعمل

 

  



 

 :مقدمه

 

 

 

 دردر طی چندين  درر  ز  مادابتات اهدامی مهدارت      تیم ملی مهارت کشورمان تجربة حضور موفق 

بده عندوزن   رز آمو ش فنی ر حرفده زي   نافته ر در حال توسعه، سا مان با کشورهاي توسعه عرصه رقابت

 ،بیافززندي  زن  ماابتات فرزننيبرگززريتا هرساله بر بهبود متولی برگززري زن  ماابتات برآن دزشته زست 

ملدی   مادابته  پدامزد  برگدززري   ماابتات بی  زلمللی مهارت با بهر  گیري ز تجربده  دفتر درهمی  رزستا

دزمد  ر تجربیدات   بهدر  گیدري ز      به خيزرمي متعال ر با زتکا  رزدرر  زن  ماابتات  شامزدهمی  مهارت، 

زن   زارزي مناسببا هيف رنزي ر زن  سا مان برمامهکارشناسان ، مربیان رمينرزن زر شمني چنين  ساله 

به ررمي برگززري مادابتات   ميبرزمهبرگرفته ز  مگرشی  تنظیم زن  منشور زقيزم به با مگري ر ،  رقابت ملی

لذز زمیي دزرنم خبرگان ر کارشناسان زن  زمر ممود  زست.  زر شمني دنيگا  هايدر مظر گرفت  درر  قبل ر

گدامی دنگدر در رزسدتاي     ر همکاري شدما عزندززن   رناري پررردگاربا عنانت با زبالغ زن  منشور بتوزمیم 

بردزرنم.مهارت  برگززري شاناته شامزدهمی  ماابتات ملی

 

 

 ژاله عمراني

 بین المللي مهارتمدیرمسابقات 

 1393اسفند 
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 كلیات :فصل یكم

 تعریف مسابقات ملي مهارت - 1 ةماد

شناسهایي و كشهف   موجهب  كهه  ای مهارت فني و حرفههای رقابت سالم جوانان كشور در زمينه

 .گردد مي مهارتي استعدادهای برتر

 اهداف مسابقات ملي مهارت - 2ماده 

 این مرز وبوم فرهنگ مهارت آموزی در ميان جوانانارتقاء -1-2

های مهارتي واهميت نقش آن در توسعة اقتصاد به عموم مردم وجلب نظهر  معرفي آموزش -2-2

مسهابقات  های اقتصادی، صنایع وصنوف برای مشاركت هرچه بيشتر در اجهرای  مسئوالن، بنگاه

 ملي مهارت.

 ارتقاء سطح استانداردهای آموزش مهارت در كشور -3-2

و  های جههاني ای كشور تا سطح مهارتهای حرفهایجاد بستر مناسب برای ارتقای مهارت -2 -4

 ریزی برای رفع آنها.ای و برنامههای فني وحرفهشناسایي كمبودها در آموزش

ای .اطالعات فني و تجارب حرفهایجاد فرصتي مناسب برای تبادل  -5-2

 فراهم نمودن فرصت مناسب برای رقابت سالم ميان جوانان كشور -6-2

 های اقتصادی.ای جوانان ومعرفي افراد ماهر به صنایع وبنگاهكشف استعدادهای حرفه  -2 -7

 در جوانان برای كسب مهارت  هایجاد انگيز -8-2

 

. 

 وثبت نامرساني اطالعفصل دوم: 

 نحوه اطالع رساني– 3 ةماد

و  كشوریو  یبه صورت سراسراز طریق جراید عمومي ووسایل ارتباط جمعي  رسانياطالع -

 یهاارگان ،تمامي سازمانهای  آموزشي و صنعتي واصنافحضوری به  ةیا مراجع مكاتباتق یاز طر

 انجام مي پذیرد. يفرهنگ یهاكانونو  ي، صنعتيآموزش

 نام متقاضیان در مسابقات مهارتشرایط ثبت  - 4مادة  .

 تابعيت جمهوری اسالمي ایران. -1-3

 مسلمان یا پيرو یكي از ادیان تصریح شده در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران. -2-3

 التزام عملي به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران. -3-3

da
Rectangle
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اعتیاد به هرگونـه مـواد مخـدر و    داشتن سالمت جسمی و روانی براي حضور در مسابقات و عدم - 3- 4
روانگردان

التزام به رعایت تمامی قوانین وضوابط مصوب شده از طرف ستاد اجرایی مسابقات  .- 5-3
و »سـاخت و تولیـد تیمـی   «هـا ي  تاریخ دقیق  ابتدائی سن شرکت کنندگان ،براي رشته- 3- 6
بعداست.(حتی با احتساب یـک روز  به11/10/1373ها باقی رشتهبرايو11/10/1370» مکاترونیک«

کمترویا بیشتر محاسبه می شود)
به بعد شرایط سنی حضور درمسـابقات ملـی مهـارت را    11/10/1378شرکت کنندگان متولدین 3- 7

.دارا نمی باشند
هاي مسابقات مدال آوران مسابقات ملی مهارت،  ادوار گذشته  مجاز به شرکت درهیچ یک از رشته: 1تبصرة
ارت نمی باشند.ملی مه
مدال آوران رشته هاي انفرادي به شرط داشتن شرایط سنی می توانند در دوره هاي آتی دریکـی  2تبصره :

. از دو رشته مکاترونیک وساخت وتولید تیمی حضور یابند
باشدشرکت در مسابقات بال مانع میدوره3حضور شرکت کنندگانی که مدال کسب نمی کنند تا : 3تبصره


ثبت نامبراي و مدارك الزم ثبت نامةنحو-5ةماد
ثبت نامةنحو

به آدرس کشور ايدر پرتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفهالکترونیکیثبت نام -1
.iroadvari.irantvt انجـام  15/2/49لغایت 20/21/39تاریخ ازمرحله یکدر

.دپذیرمی
پس از ثبت نامجهت ارائه به مراکز فنی وحرفه اي در سراسر کشور مدارك الزم 

جدیدتمام رخ 3×4عکس -1-5
شناسنامهکپی از تمام صفحات -2-5
کپی کارت ملی  -3-5
یا معرفی نامه از نهاد آموزشی مرتبطمدرك تحصیلیآخرین کپی -4-5
.ر و مشمول)ووظیفه (براي داوطلبان ذکنظام کارت پایان خدمت یا معافیت -5-5
ـ  ن بهدانشجویان و محصالبراي گواهی اشتغال به تحصیل -6-5 کـه معافیـت   ن ذکـور اویـژه داوطلب

.دارندتحصیلی 

da
Rectangle
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توجه: در هنگام ثبت نام افراد دارای گواهی اشتغال به تحصیل دوره متوسطه چنانچه گواهی از مدارس شبانه صادر شده بود حتماً با اداره وظیفه عمومی ناجا در شهرستان کنترل گردد تا نامبرده مشمول خدمت وظیفه نباشد.
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 .مهارت يمراحل مسابقات مل هریك ازحضور در برای ن یاز والد يكتب ةنامتیرضا هارائ -7-5

خ یتهار آنهها تها    یسهرباز هسهتند و   یكه در حال انجام تدمت مقدس سهرباز  یفرادا شركت:1 ةتبصر

 ن دوره از مسهابقات بالمهانع اسهت.   یدر امجاز  يط سنیمشروط به داشتن شرارسد يان میبه پا 30/6/1395

ك یةسهربازان مشهمول تبصهر   ان تهدمت  یه خ پایتارتأیيد و محل تدمت  يهاز فرماندتأیيد  ةبرگ ةارائ

 ست.يالزام

متقاضيان شركت در مسابقات ملي مهارت، فقط مجاز به شركت در مسابقات مهارت یك استان :2تبصرة 

 .مي باشند

از مسابقات ازیك استان شركت نمهوده انهد در   رقابت كنندگان مرحله كشوری كه در یك دوره : 3تبصرة 

هر مرحله از مسابقات تالف ایهن  دوره های آتي امكان شركت از استان دیگری راندارند ودر صورتي كه در 

گرفتهه   استان در رشهته مهذكور صهفر در نظهر    امتياز  امر ثابت گردد كليه توفيقات به دست آمده منتفي و

 شود.مي

 اجرای مسابقات: سومفصل 

 مراحل مسابقات–6ةادم

 .شودمي استاني و كشوری برگزار ،شهرستاني ةمسابقات در سه مرحل

 شهرستاني ةمرحل -1-6

ویژه دانشگاه جهامع  آموزشي به سازمانهایدیگر اصناف، صنایع وف سازمان در تعامل با اهدادر اجرای 

در جهذب مشهاركت    هااستانو استفاده از ظرفيت ای فني و حرفههای علمي و كاربردی و آموزشكده

سهازمان   ادواری آزمونههای   مطابقعملي بوده و وكتبي  از مسابقاتصنوف اجرای این مرحله  و صنایع

از طریهق سيسهتم   شركت در مرحله اسهتاني   براینفرات برتر و منتخب این مرحله  .برگزار مي شود 

 به دفتر مسابقات مهارت معرفي تواهند شد. پورتال

 مي باشد.  24/2/1394شهرستانيتاریخ برگزاری آزمون مرحله  -1-1-6

مهورد  ای و حرفهه  عمهومي  یهاصالحيتاز نظر مي بایست  يشهرستان ةمرحلشدگان قبول :1 ةتبصر

 .قرار گيرند  استان مربوطای و حرفه يآموزش فناداره كل تأیيد 

da
Underline
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از ميهان   تواهد بهود.  50نمره  كسب حداقل  با ومرحله شهرستاني به صورت آزمون كتبي  : 2تبصرة 

با برگزاری آزمون عملي نسبت بهه انتخهاب نفهرات برتهر و     ، استانها قبول شدگان مرحله شهرستاني 

 .معرفي به مرحله استاني اقدام تواهد شد

 استاني ةمرحل -2-6

عملي مهورد   هایهژبر اساس پرو وها زمان و هماهنگ در تمامي استانهم اجرای این مرحله به صورت

 ملي مهارت تواهد بود .تایيد دفتر مسابقات 

 1394سال  مرداد  9و 8  :استاني ةمسابقات مرحل یخ برگزاریتار -1-2-6

 .ساعت 8و حداكثر  4: حداقل مسابقهمدت زمان  -2-2-6

 .َيعمل ةجش: پروژسن ةنحو -3-2-6

را كسهب كهرده   امتياز  100از  70نصاب در این مرحله نفر برتر هر استان در هر رشته كه حد  -4-2-6

 .یابدمي راهمرحلة كشوری باشد به 

ای يدیهه صهالحيت اتهالر حرفهه    أیو تمهدارك   تمهامي فرم ثبت نام بهه همهراه    يكپ -5-2-6

 مههارت المللهي  بهين دفتر مسهابقات  به 30/5/1394 خیست تا تاریباين مرحله میاشدگان قبول

 ارسال شود.

اقدام به اعهزام برگزیهدگان    كميته فني استانتایيد ادارات كل موظفند تنها در صورت  :1تبصرة 

مرحله استاني به مرحله كشوری نمایند .این تایيد ناشي از گزارشات كتبي وشفاهي در تصهو   

 بود.اشتيار ،انگيزه ومهارت های فني وتخصصي از عملكرد برگزیدگان تواهد 

كهل   ان مدیر،بهه مسهابقات   برترین استعدادهای مهارتي راهيابيبه منظور تسهيل در  :2 ةتبصر

های پس از بررسي، اندبرگزیده نداشته شهرستانيكه در مرحله هایي در رشتهتواند مي استانهر

را به  تيمي یك تيمهای یك نفر و در رشته،زیردر صورت احراز یكي از شرایط فني و كارشناسي 

 معرفي نماید:ه دفتر مسابقات ملي مهارت ب استاني ةحضور در مرحل برایصورت موردی 

.در كنكور سراسری 3000زیر  ةداشتن رتب -1

.مدال مسابقات علمي یا كاربردیافتخارات یاداشتن  -2

.قل مدرك فور دیپلم در رشته مربوطداشتن حدا -3

مبني بهر نخبهه    های صنعتيو شركتها نامه از صنوف، اتحادیهيدیه و معرفيیأداشتن ت -4

 .بودن

 مسهابقات شهروع  قبهل از  ین منشور ا  6-2بند 2تبصره مشمول اسامي افراد تقاضا و  :3 ةتبصر

 گردند.معرفي مهارت المللي بينبه دفتر مسابقات رسمي طي مكاتبه  بایست مي  استاني ةمرحل

da
Highlight
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 كشوری ةمرحل -3-6

 3 در شده از طرف ستاد اجرایهي  های تعييندر محل ،هااستان ، منتخبين در مرحله كشوری مسابقات

 به رقابت مي پردازند. یكدیگربا روز كاری  4 یا

 1394نیمه دوم مهر ماه سال :یخ برگزاریتار -1-3-6

 .ساعت 22: حداكثر مسابقهمدت زمان  -2-3-6

 .يسنجش: پروژه عمل ةنحو -3-3-6

مـدال  گونه تعهدی نسبت به اعزام قطعي هیچكشور ای آموزش فني و حرفهسازمان  -4-3-6

.نداردرا مهارت به مسابقات جهاني آوران مسابقات ملي مهارت 

مرحلة مسابقات  ،افرادبندی رتبهو  كنندگانشركتبه منظور امكان ارزیابي از توانمندی :1ةتبصر

 8با حضهور حهداقل   ،كهه بهرای اولهين و دومهين بهار برگهزار مهي شهوند        ههایي  رشتهكشوری 

 نفهر  10 لحهداق بها حضهور    ،كه برای سومين بار برگزار مهي شهوند  هایي ورشته كنندهشركتنفر

 مي یابد.رسميت 

  8حهداقل  تيم وسومين بهار   6در تصو  رشته های تيمي اولين ودومين بار با حداقل  :2تبصرة

 تيم مسابقات رسميت مي یابد.

حاضهر  مرحلة كشوری استاني در آن رشته در مسابقات ة مرحلشدگان قبولچنانچه به هر دليلي 

م حضور د. دفتر مسابقات دالیل عبه حد نصاب الزم نرسدشروع مسابقه  یبراكه طوری  بهنشوند 

گزارش الزم تهيهه   ،را پيگيری و در صورت قصور از سوی استان یا شركت كننده كنندگانشركت

 مسهابقات ي كميتهه فنه  واجرای رشته بهه    تنبيهيجهت ضوابط انضباطي و اتخاذ تصميم  برایو 

 .ارجاع مي گردد

از رسهميت تهار    كننهده  شهركت یك به دليل كاهش تعداد  ةكه در تبصرهایي رشته :3 ةتبصر

ار شهوند  به صورت نمایشهي برگهز  د نمي توان كميته فني مسابقات در صورت صالحدید اند، شده

ایهن منشهور برتهوردار     11مهاده   از تسههيالت  رشته های نمایشهي  برگزیدگان  قابل ذكر است

 .باشندنمي

در یهك  مرحلة كشهوری  ةبه علت عدم برگزاری مسهابق  ،دویك و  ةافرادی كه در تبصر :4ةتبصر

ات در صورت احراز شرایط سني و برگزاری مسهابق اند بازماندهمرحلة كشوری رشته، از حضور در 

 حضور یابند .( شهرستاني  ة)بدون شركت در مرحل استانيمرحلة در  مي توانند  ،آتي در سال

اردوهای ،كشهور ای سازمان آموزش فني و حرفه گذاریسياستشورای  تصميماتبرابر  :5ةتبصر

دفتهر مسهابقات   كميته فني وكه در ارزیابي به عمل آمده توسط هایي صرفاً در رشتهسازی آماده

da
Highlight

da
Highlight
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 - بيظابهو )مسهابقات جههاني مههارت     چههارمين چههل و  در مهارت مجاز به حضور المللي بين

و ای حرفهه ی هاصالحيتكه از نظر  يآورانمدالشخيص داده شوند، تشكيل تواهد شد وت(7201

مجاز به حضور در  هستند مهارتالمللي بيندفتر مسابقات تأیيد مورد ای و اتالر حرفه ياجتماع

 .تواهند شد(7201 - ابوظبي)مهارت  يمسابقات جهان یسازآماده یاردوها

 - ابهوظبي )مسابقات جهاني مهارت  چهارمينو نفرات اعزامي به چهل و ها رشتهاسامي  :6ةتبصر

عمومي و تخصصي آنها های و بررسي كامل صالحيتسازی آمادهپس از برگزاری اردوهای  (7201

مهاه  ) سه ،سازمان جهاني مهارتثبت نام تعيين شده آترین مهلت تا حداكثر، نظردر رشته مورد

 د شد.نقطعي تواه قبل از اعزام (

مدال آوران مسهابقات  )به غير از سازی آمادهدر اردوهای  مجاز به حضوری هاگروهدیگر :7ةتبصر

دال آوراني كه در اردوهای تخصصي دوساالنه شركت داشته وبه مسابقات جهاني مو( ملي مهارت

ورت دارا بودن شرایط سني ، در اردوی آماده سهازی مسهابقات جههاني    اعزام نگردیده اند در ص

 . تواهند یافتدوساالنه بعدی حضور 

،  با در نظهر داشهتن   6های محذوف مطابق تبصرةبرگزیدگان حاضر در اردوها در رشته :8تبصرة

صالحدید ملي برای حضور مقتدرانه در مسابقات جهاني مهارت موظف به سهپردن تعههد بهرای    

 پذیرش نظر كميته فني در تصو  این مهم است.

 

 طراحي پروژه– 7 ةماد

 شهرستاني ةمرحل -1-7

  دفتر ارزشيابي ومهارت با هماهنگي دفتهر مسهابقات   به طور یكسان كشوری توسط اجرای این مرحله 

 به انتخاب استان است. عملي پروژه و طراحيصورت مي پذیرد   بين المللي مهارت

 استاني ةمرحل– 2-7

ساعت مي باشد ( وبا حضور مربيهان   8وحداكثر  4پروژه مرحله استاني به صورت عملي ) حداقل 

ترداد ماه برگهزار   19تا  17مدعو دفتر مسابقات در تاریخ های ومتخصصان درون وبرون سازماني 

  مي گردد.

ي و تهدماتي  عتواحدهای صهن  ،توانند از كارشناسان با تجربه سازمانمي طراحان پروژه:1 ةتبصر

 باشند. ها و اساتيد دانشگاه اصنافو

به نشاني مهارت المللي بيناینترنتي دفتر مسابقات  ةگذشته در سامان هایسالهای پروژهبانك )

WWW.SKILL.IRANTVTO.IR استموجود.) 

http://www.skill.irantvto.ir/
http://www.skill.irantvto.ir/
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نظارت  برایمهارت المللي بينمسابقات با حضور نمایندگان دفتر مسابقات سطح از این  :2 ةتبصر

 بر اجرای صحيح مسابقات برگزار تواهد شد.

 مرحلة كشوری– 7 -3

دفتهر   و تحهت نظهارت  مشخص ومجهاز  های در رشتهمرحلة كشوری های پروژهنمونه  -1-3-7

و مربيان درون و متخصصان از متشكلتوسط كميته تخصصي رشته و المللي مهارت بين مسابقات

و با رویكرد  مربوطهواحدهای صنعتي  دانشگاهي و صاحب نظران اصنافن ابرون سازمان و مدرس

طراحي و دراتتيار عموم قرار تواهد گرفت.  وكاربرد در صنعت جهانيمسابقات 

هها  پهروژه  ةمونروز قبل از شروع مسابقات( ن 3)مسابقات كشوری  یبرگزاردر زمان  -2-3-7

 مورد بهازنگری قهرار گرفتهه و   مسابقات مرحلة كشوری حاضر در كارشناسان وسيلة تمامي به

مرحلهة  در اصهلي  ةو به عنوان پروژداده تغيير پروژه را درصد  30كثرحداتوانندكارشناسان مي

درصد ، كارشناس مسئول موظف به  30ودر صورت نياز به تغيير بيشتر از  ارائه نمایندكشوری 

 . تائيدیه دفتر مسابقات بين المللي مهارت پيش از آماده سازی پروژه مي باشددریافت 

صورت تواهد گرفت كه نمونه پهروژه آنهها در   هایي در مورد رشته 7-3-2موضوع بند  :1 ةتبصر

 قرار دارد.   WWW.SKILL.IRANTVTO.IRبه نشاني ت سازمان یسا

مي بایست انجام گيرد كه در فهرسهت تجهيهزات، ابهزار و    ای به گونهها تغييرات پروژه :2 ةتبصر

 كشوری تغييری صورت نگيرد.پروژه قبلي ارائه شده مواد مصرفي نسبت به 

ي كهار  یه بندی اجرازمان  برنامهو ها تغييری در پروژهگونه پس از شروع مسابقات هيچ :3 ةتبصر

 .نيستپذیر امكان

برگهزاری  نهاظر   بهه عنهوان   مي توانندنخبگان ملي از  بنياد   يندگانینمادر این مرحله :4ةتبصر

 . داشته باشندحضور  در تمامي مراحل  مسابقات

 

 مسابقات اجرایي فرایند :چهارمفصل 

 مدیریت اجرایي مسابقات– 8 ةماد

 مسابقات ملي مهارت اجرایيستاد -1-8

ن يجهاد تعامهل به   یمراحل مسابقات و ا یبرگزار یهاسياستو اتخاذ ریزی برنامهستاداین  ةوظيف

 و برون سهازماني  نيسازما درونهای موجود حداكثر بهره برداری از ظرفيتو  هااستانو ها تهيكم

 باشد. مي مهارت مسابقات ملي برگزاریدر

  

http://www.skill.irantvto.ir/
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 :مسابقات ملي مهارت اجرایيستادتركیب اعضای 

 اجرایي ( ) رئيس ستادریاست سازمان  -1-1-8

   (اجرایي رئيس ستادنایب  ) سازمانریزی برنامهمعاون پژوهش و -2-1-8

 (ستاد یاعضا)    و رئيس مركز تربيت مربي سازمان معاونان-3-1-8

   )دبيرستاد(  مهارت المللي بينمسابقات  مدیر دفتر 4-1-8

 )رئيس كميته حفاظت و حراست(          مدیر كل دفتر مركزی حراست -5-1-8

 رساني()رئيس كميتة تبليغات واطالع مدیركل روابط عمومي سازمان  -6-1-8

 (رئيس ستاد اجرائيبه پيشنهاد اجرایي ) رئيس كميتة فني و نظارت   -7-1-8

 (اجرائيبه پيشنهاد رئيس ستاد) يبانيزوپشتيته تجهيس كميرئ -8-1-8

 (اجرائي پيشنهاد رئيس ستاد) به رئيس كميتة جذب مشاركت  ونمایشگاههای مهارتي  -9-1-8

 س ستاديبه انتخاب رئ هااستانای و حرفه يكل آموزش فنران یدو نفر از مد -9-1-8

تأیيهد  و  اجرایهي  رئيس سهتاد ی فور به پيشنهاد ها ر یك از كميتهتعيين مسئوالن ه :1 ةتبصر

 آموزش فني و حرفه ای انجام مي پذیرد. ریاست سازمان

 صهادر كشهور  ای آموزش فني و حرفهه سازمان  سيئتوسط ر ستاد اجرایيابالغ اعضاء  :2 ةتبصر

 .شودمي

 مهارتالمللي بين مسابقاتدفتر  -2-8

سازماندهي و اجرای مسابقات و ههدایت عوامهل اجرایهي در     ،ریزیبرنامه ،سياستگذاریمسئول 

بها همهاهنگي    حضور در مسابقات جههاني مههارت  مسابقات ملي مهارت و مراحل  همةبرگزاری 

 پذیرد.مي صورت ستاد اجرایي مسابقات دفترو

ها با توجه به ارتباط مستقيم سازمان جهاني مهارت در تصو  وظایف مربوط به برنامه: 1تبصرة 

المللهي  های الزم با كشورهای عضو از طریق نمایندة فني كشورها، دفتر مسابقات بينو هماهنگي

 در سازمان جهاني مهارت معرفي تواهد شد.مهارت به عنوان نماینده فني ایران 

 

 رسانيتبليغات و اطالع ةكميت -3-8

مختلهف از   طهرر ه ات به مسهابق  مراحل مختلفدرتصو  رساني اطالعتبليغ وته ين كمیاةوظيف

 ،، برگزاری مراسم افتتاحيهه يگروههای و رسانه یيویو راد يونیزیتلو تيزر ، بروشور،پوستر جمله

 .استزمان مسابقات  اتتتاميه و

 ونمایشگاههای مهارتي  جذب مشاركت ةكميت  - 4-8
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جهذب   بهرای صنوف و واحدهای توليدی و تهدماتي   ،اتحادیه ،ارتباط با صنایعته ين كمیا وظيفة

 .است مسابقاتهر چه بهترهمكاری و مشاركت آنان در برگزاری 

 تجهيز و پشتيباني ةكميت  - 5-8

ابزار و لهوازم موردنيهاز    تدارك، هاكارگاهمنظور تجهيز ه ب مورد نيازتأمين منابع ته ين كمیاةوظيف

( و پشتيباني مراحهل اجرایهي   يفن ةتيس كميرئتأیيد مورد های مسابقات )طبق شرح فني رشته

 .مالي و تداركاتي است ،یازنظر ادارمسابقات 

 حراستحفاظت و  ةكميت  - 6-8

در از جنبه های مختلهف  الزم به منظور برقراری امنيت های هماهنگيایجادته ين كمیاوظيفه 

 اجرای مسابقات مي باشد. مراحل كليه 

 اجرائينظارت  و فني  ةكميت -7-8

 ،كنندگانرقابت مشكالترسيدگي به مسابقات و صحيح این كميته نظارت كامل بر اجرای  ةوظيف

 .است در زمان مسابقات موارددیگر سرپرستان تيم و ،كارشناسان

 ةهمه در عضهو ثابهت   بهه عنهوان    یوةمهارت یا نمایندالمللي بينمسابقات دفتر ر یمد:1 ةتبصر

 تواهد بود.ها كميته

از طرف رئهيس سهتاد اجرایهي مسهابقات تعيهين      اجرائي نظارت فني و  اعضای كميته :2تبصره 

 .تواهند شد

 عوامل اجرایي مسابقات ملي مهارت -9ةماد

 كميته اجرایي  -1-9

مسهابقات  اجرایهي  كميته  ةبرعهدو استاني شهرستاني  ةمسابقات ملي مهارت در مرحل برگزاری

 . استاستان مهارت 

 اجرایي مسابقات استان ةكميت یتركيب اعضا -1-1-9

 (یيته اجرايكمس يرئ)    مدیركل استان  -1

 (یيته اجراير كميدب)  مسئول مسابقات ملي مهارت استان  - 2

 .آموزش ةیا رئيس ادارسنجش و ارزشيابي  ةرئيس ادار -3

 روابط عمومي مسابقات:  تبليغات و اطالع رساني مسئول  -4

 .آموزش در صنایع :جذب مشاركت مسئول  -5

 اجرایيته يكمس يرئكل استان به انتخاب  ةمعاون ادار :مسئول فني و اجرایي  -6

 پشتيبانيو  يامور عموم ةس اداريرئ:تجهيز و پشتيباني مسئول  - 7

 مسئول حراست استان :مسابقات حراستحفاظت و مسئول  - 8
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 .شكایات به انتخاب مدیر كل استان رسيدگي بهمسول -9

 .و صنایع و اصناف يندگان بخش تصوصینما -10

در ی آموزشهي  هها ارگهان مناسهب دیگهر   حضهور  برای مناسب  یایجاد بستربه منظور :1 ةتبصر

 ةته يدر كمنيز به عنهوان مهدعو    هاارگانتواند از نمایندگان مدیر كل استان مي ،مهارتمسابقات 

 عمل آورد.هدعوت باستان  یياجرا

 استانمهارت اجرایي مسابقات ته يكمةوظيف -2-1-9

  ،شهرستاني و اسهتاني  اجرای صحيح مسابقات  ،هماهنگي و نظارت بر تجهيز كارگاه ،ریزیبرنامه

بهرای  مهارت المللي بينمسابقات دفتر  برابر ضوابط و دستورالعمل های برگزیدگانداوری و اعالم 

 كشوری. مرحلةشركت در 

در و رسهيدگي بهه شهكایات     اجرای مسابقات و انتخاب نفر برتهر در مسئوليت صحت  :1 ةتبصر

 .است استاناجرایي ةتيس كميرئبر عهده مراحل شهرستاني و استاني 

 :ند ازاعبارت (كشوریملي )ةمسابقات ملي مهارت در مرحلعوامل اجرایي   -2-9

 اعضای ستاد اجرایي مسابقات– 1

 .مهارتالمللي بينمسابقات دفتر كارشناسان - 2

 .اعضای كميتة فني - 3

 .مسابقات اجرای  فرایند نظارت بر ي دریاجرانمایندگان ستاد  -4

 .رسانياطالعتبليغات و  ةكميت یاعضا - 5

 .وبرگزاری نمایشگاههای مهارتي كميتة جذب مشاركت یاعضا - 6

 .ة تجهيز و پشتيبانيكميت یاعضا - 7

 .حراستحفاظت و ةكميت یاعضا - 8

 .نظارت و رسيدگي به شكایات ةاعضای كميت -9

 .،معاون و ستاد رشتهمسئول انكارشناس -10

 .داور انكارشناس  - 11

 .رشتهفني و تجهيز  كارشناسان -12

 .هاتيم انسرپرست - 13

 .هااستانمهارت در  يمسابقات مل یبرگزار نمسئوال -14

 یهها استانمسابقات در  یيته اجرايمهارت كم يرمتمركز بودن مسابقات مليدر صورت غ :1 ةتبصر

مههارت، مسهئول   المللهي  بيندفتر مسابقات  ةندینما ،ركل استان، ناظر ستادیت مدیبا عضو ،یمجر

ط )بهه  یواجهد شهرا   یگر اعضها یو داستان مهارت  يمسابقات مل ی، مسئول برگزاراستانحراست 
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پيوسهت  )د.ینمامهي  ف مربوط اقدامیل و به انجام وظاي( تشكرئيس ستاد اجرایي مسابقاتص يتشخ

 (1 ةشمار

بهه انتخهاب    هها اسهتان ن از ستاد و دیگر ا، ناظرمرحلة كشورینظارت بر برگزاری برای -2 ةتبصر

ی هها اسهتان ، تعيين و به (2 ةپيوست شماربا شرح وظایف مشخص ) رئيس ستاد اجرایي مسابقات و

 اعزام تواهند شد.به عنوان عضوكميته اجرایي ميزبان مسابقات ملي مهارت 

 كارشناس مسئول   - 3-9

ح و يصهح  یپروژه و اجرا يطراحبرای ،كنندگانهدایت ورهبری كارشناسان داور و رقابتمسئول 

 (3ةپيوست شمار).را برعهده داردنظردر رشته مورد مسابقات مناسب 

عنوان كارشناس همراه با به مسابقات جهاني  مسابقات ملي  در اعزام كارشناس مسئول :1 ةتبصر

 هيچ الزامي وجود ندارد. ،كنندهرقابت

 بهه اتفهار  كارشناسهان   يطیمسهابقات، اگهر در شهرا    یدر صورت بروز مشكل در اجرا :2ةتبصر

م ياتخاذ تصمبرای كارشناس مسئول  ،مغایرت موضوع با قوانين مسابقاتدر صورت عدم نباشند، 

درصهد   50ت )یه اكثر یأو بها ر اسهت  موضوع )بها اطهالع نهاظر ستاد(    یريگیأموظف به ر یينها

ب یه غاگيهری  رأی در جلسه يكارشناس كهدر صورتي .شودمي یيم نهايك(، تصمیكارشناسان + 

مجهدد   یو برگهزار اظهار نظر نمایهد  شده م اتخاذيتصمپس از جلسه نمي تواند در تصو  باشد 

پذیر نيست.امكان  ،یريگیأجلسه ر

الملهي  بهين دفتر مسابقات تأیيد  قبل از اجرا باید به 2 ةدر تبصر گرفته شده تصميمات :3 ةتبصر

 وپس از آن قابل اجرا مي باشد. مستقر در محل مسابقات رسانده شودنظارت  ةمهارت یا كميت

 : كارشناس معاون  - 4-9

 (4ة)پيوست شمار .است اجرای مسابقاتدر هميار كارشناس مسئول 

بهه طهور مجهزا    هر رشته در تعداد كارشناس معاون  ،هارشته متنوعط یبا توجه به شرا :1 ةتبصر

 شود.مي نييتع

بر عههده  ت رشته رایریبرنامه مدتنظيم س معاون، كارشنا یكارشناس مسئول با همكار :2ةتبصر

و اسهت  مسابقات  یف اجرا و برگزاریو وظا یبندات مربوط به زمانيجزئداشته و این برنامه شامل 

 رسهانده و كميته اجرائهي مسهابقات   به اطالع ناظر ستاد قبل از شروع مسابقات به صورت كتبي 

 شود.مي

 كارشناس مسئول و كارشناس معاون نمي توانند از یك استان باشند. :3 ةتبصر

 گردد.يمهارت صادر مالمللي بينون توسط دفتر مسابقات اابالغ كارشناس مسئول و مع :4ةتبصر
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در مسهابقات  ،به عنوان كارشناس همهراه شهركت كننهده    ،ندننمي توا مسئول انكارشناس : 5تبصره 

 حضور یابند.  

 

 نحوه انتخاب كارشناس مسئول و معاون : – 5-9

كارشناس مسئول و معاون دوره بعدی مسابقات از ميان كارشناسان حاضر و حائز شرایط، پهس از  

تائيد عملكهرد سهال گذشهته توسهط دفتهر       در صورتگيری توسط كارشناسان هر رشته و رأی

 شوند.، برای دوره آتي مسابقات تعيين ميمسابقات

 :مالكهای انتخاب كارشناس مسئول و معاون : 1تبصره 

  كارشناسبه عنوان دوره   دو داشتن تجربه كافي حضور در مسابقات ملي مهارت حداقل        

  تخصص در رشته مورد نظر 

  آشنایي به زبان انگليسي 

 داشتن روحيه همكاری با تيم گروه

 كوش بودن سخت 

 ییر مسئوليت پذ   

    روحيه كارگروهي

  دیگرانه احترام به دیدگا

  انتقادپذیر بودن 

  تواضعمداشتن روحيه 

  داشتن اطالعات جامعه شناسي و روان شناسي

  وقت شناس بودن 

دوره متوالي كارشناس مسئول بوده اند  یك دوره نمهي تواننهد كارشهناس     2افرادی كه  :2 تبصرهتبصر 

 (وپس از آن به شرط رای آوردن مي توانند دوباره كارشناس مسئول باشند.) مسئول باشند 

مي توانند درصد آراء  75مسئول دوره های پيشين در صورت كسب حداقل كارشناسان  : 3تبصرهتبصر 

 د .ندر دوره آتي انتخاب شو

كارشناس ستاد -6-9  

در اجهرای  جههت همكهاری   كارشناساني هستند كه با دعوت دفتر مسابقات بين المللي مههارت  

تصوصا در اجهرای صهحيح و كامهل     ومعاونكارشناس مسئول  در كنارمرحلة كشوری مسابقات 

 .حضور مي یابند قوانين ایمني و بهداشت حاكم بر رشته موردنظر
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، مسهتثني  هم استاني بودن با كارشهناس مسهئول ومعهاون     كارشناسان ستاد، از موضوع  :1تبصرة 

 هستند.

 

 همراهكارشناس  - 7-9

دفتهر مسهابقات    سهوی اعهالم شهده از   ی برابر ضوابط و شایسهتگي هها  و  هااستانبه پيشنهاد 

در  پس از تایيد دفتر مسابقاتو طي دوره هي تخصصي كارشناسي مسابقات و مهارت المللي بين

 .(5ةپيوست شمار) .مسابقات حضور تواهند یافت

 باشد: داشته لیبه شرح ذای و حرفه ياتالقی هاصالحيتبایست مي كارشناس همراه -1-7-9

 داوری  وگذراندن دوره كارشناسان تجربه كاری مرتبط با رشته دارای مدرك تحصيلي یا

. 

 هاتسلط به نحوه طراحي پروژه و بودجه بندی پروژه.

 آشنایي با سيستم ارزشيابي مسابقاتگذراندن دوره كارشناسي مسابقات و.

  يانگليسآشنایي به زبان.

 آشنایي كامل با قوانين و مقررات مسابقات ملي و جهاني مهارت. 

 حراست ةنظری اتذ.

  تير( 30ترداد تا  30كسب نمره قبولي در آزمونهای آنالین عمومي وتخصصي ) از

 تنهاحضور مي یابنهد مسابقات ملي مهارت مرحلة كشوری در كارشناساني كه برای اولين بار  :1ةتبصر

مسهول   شركت مي نمایند، مگر آنكه به تشخيص كارشناسها ارزشيابي پروژهفرایندبه عنوان ناظر در 

 نياز به وجود نامبرده در امر داوری باشد.

و  6و  3و  2آزمهون مربهوط بهه بنهد     به انجام كارشناسان حاضر در مسابقات موظف  تمامي :2 ةتبصر

شهركت  مي تواننهد در داوری مسهابقات    كسب حد نصاب نمرهو در صورت هستند  آزمون تخصصي 

 نمایند.

ت از عملكهرد كارشناسهان   یات همكاران در صهورت رضها  ينه از تجربيبه لحاظ استفاده به  :3ةتبصر

اسهتفاده  ز يه نمسابقات  ةدور شانزدهمين یشود كه از آنان برا يدوره مسابقات سع شانزدهمينهمراه 

 شود.

تواند كارشناس معرفهي نمایهد   ميهایي كه هر استان تنها در رشتهست الزم به یادآوری :4ةتبصر

 .باشدداشته كننده رقابتكه در آن رشته 
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كه برای اولين بار در مرحله شهرستاني واستاني رشته ای را برگهزار نمهوده    استانهایي :5تبصرة 

مرحله كشوری مي توانند با هماهنگي واعالم كتبهي   بهرقابت كننده راه یابي اند در صورت عدم 

 .د نكارشناس جهت كسب تجربه اعزام نمایرشته  2به دفتر مسابقات حداكثر در

در و اسهت   سهازمان  در موجهود متخصص  یروهايكارشناس همراه ن يمعرف یت برایاولو:6ةتبصر

دانشهگاه و كارشناسهان   اسهتادان  توانهد از  مهي  كارشناس همراه،طیشراواجد الفرد نبود صورت 

  انتخاب گردد. مجرب واحدهای صنعتي 

 مسابقات ملي مهارت مرتبط با یك دوره مسابقات جههاني مههارت   در دو دوره متوالي  :7تبصرة 

 وان كارشناس همراه مجاز نمي باشد.عنه در مسابقات دوره بعدی باول حضور مدال آوران دوره 

 گان اعزامي به مسابقات جهاني مهارت نمي باشد.داین تبصره شامل برگزی

و ط اعهالم شهده   یاستان بها شهرا   یشنهاديدر صهورت عدم انطبار مشخصات كارشناس پ :8ةتبصر

مهارت مجاز به حذف كارشهناس  المللي بين( دفتر مسابقات 9-6-1)بند احراز عدم شایستگي نامبرده

 .استمذكور در هر مرحله از مسابقات 

 شود.مي صادر هاسان همراه توسط استان مربوطابالغ كارشن:9ةتبصر

تأتير  در صورت غير موجه بودن مي یابند در مسابقات حضورتأتير  كه با كارشناساني :10ةتبصر

 .ظر مي توانند در مسابقات شركت نماینداتنها به عنوان ن

 یتوانند فرد دیگهر ها از آن استان هستند ميهایي كه كارشناس مسئول رشتهاستان  :11تبصرة 

 كننده اعزام نمایند.را به عنوان كارشناس همراه رقابت

 هاكارگاهمسئول فني و تجهيز   - 8-9

در طول مسابقات ورفع ها قبل از مسابقات ونظارت بركاركرد دستگاه هاكارگاهسازی آماده ةوظيف

 (6ةپيوست شمار).داردبر عهده اشكاالت احتمالي را 

 مدیر كل اسهتان ميزبهان مسهابقات   عهده مسئول فني وتجهيز كارگاه به و ابالغ تعيين :1ةتبصر

 .است

 هااستانمهارت در  يمسئول مسابقات مل  - 9-9

تأیيهد  ن و پس از ييركل استان تعیمد وسيلةبههااستانمهارت در  يمسابقات مل یمسئول برگزار

مههارت  المللهي  بيندفتر مسابقات و  ن استانيبه عنوان رابط بمهارت المللي بيندفتر مسابقات 

 د.ینمامي فهيمهارت انجام وظ يمسابقات مل یدر تصو  برگزار( 7ةوست شماري)پ

 سرپرست تيم استان  - 10-9
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در زمهان مسهابقات   ن اجرایهي  مسئوال كارشناسان و ،كنندگانبه عنوان رابط اصلي مابين رقابت

 مههارت معرفهي  المللهي  بهين كننده انتخاب وبه دفتر مسابقات توسط استان اعزام این فرد.است

 (8پيوست شماره ).گرددمي

 

 داوری مسابقات ةنحو  –10ةماد

 مرحله شهرستاني و استاني -1-10

 .استاستان مسابقات  اجرایيةكميتةبرعهدو استاني داوری مراحل شهرستاني 

مسهابقات  دفتهر   يو اسهتان  يمراحهل شهرسهتان   مسابقاتارزیابي و نظارت بر حسن انجام برای 

حسهن  در ایهن راستا د.ینمامي اعزام هااستانتعيين و به  یناظر ،ازيدر صورت نمهارت المللي بين

 مسابقات برسد. دفتر كميته و ناظر  یاعضا ،مدیركلتأیيد  انجام كار باید به

 مرحلة كشوری -2-10

ارزیهابي نتهای     .پذیردمي انجام هااستاناز  همراهبا مشاركت كارشناسان مرحلة كشوری داوری 

بها اسهتفاده از   و ( 9 ةپيوسهت شهمار  دستورالعمل )ها پروژه يابيدستورالعمل نحوه ارزش مطابق

 .مي پذیردانجام(A 5 -6-5)فرم (CISارزشيابي مسابقات) سيستمی هافرم

باید در محل امني نگهداری شود تا درصورت بروز شك ها پروژهو  يابیارزمدارك  تمامي:1ةتبصر

 . گرددمورد استفاده و نياز به بازنگری و شبهه 

و تایيهد  امضها مسهئول و معهاون و داور   كارشناسان  توسطبایست مي  A5و  5ی هافرم:2ةتبصر

 . دنشو

 .تواهند داشتناظراني از بنياد ملي نخبگان در هر رشته حضور  كشوریدر مرحله   :3ةتبصر

سهت  یبامهي  كننهده رقابت،مسابقات ین برگزاريدر صورت بروز هر گونه مشكل در ح : 4ةتبصر

( اقهدام  10 ةپيوسهت شهمار  )ارائه شده شرح وظایف این منشور و 15 ةمادتود را مطابق  ضاعترا

 د.ینما

منشوربه طور اعالم كتبي و در  15مادة  8ها با توجه به بند رسيدگي به تمامي اعتراض :5تبصهرة   :

به ههيچ اعتراضهي   ، روز چهارمپایان پذیر است و پس از پایان مسابقات در زمان مسابقات امكان

 رسيدگي نخواهد شد
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 ناتقدیر از منتخب ةنحو –11 ةماد

 استاني ةمرحل–1-11

 .استانیركل مد توسط استاني ةلوح تقدیر در مرحل ءاعطا –1-11 - 1

وسيلة استان به شكل مقتضي با توجه بهه پيشنهادوتصهویب كميتهه    اهدای جوایز به –1-11 - 2

 .اجرایي استان 

 مرتبطصنایع ونهادهای آموزشي معرفي برگزیدگان مرحله استاني به  -11 -3-1

مرحلهه كشهوری    ازتجليل از مدال آوران وكارشناسان همراه استان پس از بازگشهت   -11 -4-1

 توسط مسئولين بلند پایه استاني واهداء لوح تقدیرو مستند سازی از مراحل مزبور

 مرحلة كشوری -11 -2

مرحلهة  ن امنتخبه بهرای  برابرمصوب ستاد اجرایهي مسهابقات   مهارت المللي بينمسابقات دفتر 

 .اعطا تواهد نمودآنان تهيه ودر مراسم اتتتاميه به  ،لوح یادبود ،مدال ،جوایزكشوری 

 ضوابط اهدای مدال و جوایز -12مادة 

به منتخبان مرحلة كشوری به ترتيب باالترین نمرة كسب شده در سيستم ارزشهيابي مسهابقات،   

ای كشور و سازمان آموزش فني وحرفه ها به نشانگردد. مدالهای طال، نقره وبرنز اعطاء ميمدال

 مسابقات ملي مهارت مزین است.

 است.CISاعالم نتای  واعطای مدال وجوایز براساس سيستم  -1-12

با یكدیگر تها دو نمهره باشهد،     CISمنتخبان هر رشته كه اتتالف امتياز آنها در سيستم  -2-12

 نمایند.مدال مشابه دریافت مي

 شود.مدال طال ویك مدال نقره، مدال برنز نيز اعطا ميدر صورت اعطای یك  -3-12

 در صورت اعطای دو مدال طال، مدال نقره حذف و مدال برنز اعطا تواهد شد. -4-12

در صورت اعطای سه مدال طال، مدال نقره حذف و چنانچه اتتالف امتياز آتهرین برنهده    -5-12

 باشد، مدال برنز نيز اعطا تواهد شد.امتياز  2كنندة بعدی كمتر از مدال طال با رقابت

در صورت اعطای یك مدال طال و دو مدال نقره, چنانچه اتهتالف امتيهاز آتهرین برنهده      -6-12

 امتياز باشد, مدال برنز نيز اعطا تواهد شد. 2كننده بعدی كمتر از مدال نقره با رقابت

ولي موفق بهه دریافهت مهدال    كسب كنند،  500كنندگاني كه نمره باالی به تمامي رقابت -7-12

 نشوند دیپلم افتخاراهدا تواهد شد.

 امتيازات و تسهيالت برگزیدگان مرحلة كشوری مسابقات ملي مهارت  -13مادة
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: استفاده از سهميه سربازمربي سهازمان)با  )ذكور(دارندگان مدرك تحصيلي فور دیپلم وليسانس -1-13

ای كشور با نيروی انتظامي جمههوری اسهالمي   حرفه نامة سازمان آموزش فني ورعایت ضوابط تفاهم

 ایران(

بها  دارندگان مدرك تحصيلي دیپلم )ذكور(: استفاده از سهمية سربازكارشناس سهازمان )  -2-13

ای كشور  با نيروی انتظامي جمهوری اسهالمي  حرفه نامة سازمان آموزش فني و رعایت ضوابط تفاهم

 ایران(

 آوران به عنوان مربي در سازمان آموزش فني و حرفه ای كشور. اولویت جذب كليه مدال -3-13

دارندگان مدال طالی مسابقات كشوری،برگزیدگان اعزامي به مسابقات جهاني مههارت و   -4-13 

  مندر  در آئين نامه آن بنيادآوران مسابقات جهاني مهارت از تسهيالت بنياد ملي نخبگان مدال

 بهره مند مي گردند

در تسهيالت بنياد ملي نخبگان از اتتيارات بنياد فهور بهوده و سهازمان در ایهن     تغيير  تبصره:

 تصو  مسئوليتي ندارد.

 

 

 

 جذب مشاركت: پنجمفصل 

 كشوری در برگزاری این مسهابقات در كليهه سهطوح   و امكانات  یاز توانمند یريبه منظور بهره گ

دات الزم يه تمه جذب مشاركت تهيكم تشكيل ست بایبامي از زمان ابالغ منشور هااستان تمامي،

شهرسهتاني،  مراحهل   یدر برگزار وصنعت يتصوص،دولتي بخش هر چه بيشترمشاركت  برایرا 

از  يمسابقات به نحو احسن و مقتضه  یجارهای نهینسبت به كاهش هزوبياندیشند يو مل ياستان

ان در يه د توجهه داشهت مشهاركت حام   یند، بایاستفاده نما يو صنعت يآموزش یمشاركت نهادها

لحاظ تواهد شد. هااستانعملكرد يابیمسابقات به عنوان شاتص ممتاز در ارز یبرگزار



 فصل ششم: اقدامات انضباطي

 اقدامات انضباطي در مسابقات ملي مهارت - 14 ةماد

 ،نماینهدگان  ،ندر مسابقه )مسهئوال عوامل برگزاری  تماميدر صورت احراز تخلف از مقررات،   -1-14

دهنهده(  سرپرستان كارگاه و مسابقه  ،كارشناسان ،كارشناس معاون ،كارشناس مسئول ،داوریهيئت 

 يآته ههای  ستم مسابقات حذف تواهند شد و در دورهيقدامات انضباطي مواجه و از سبا احسب مورد 

 ز امكان حضور نخواهند داشت.يمسابقات ن
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از قهانون و مقهررات    يدر مسابقه در صورت مشاهده تخلهف و تخطه   یعوامل برگزار ةهم  -2-14

این گزارش باید در . هستند اجرائي ةو كميتبه ناظر ستاد تخلف مورد  يمسابقه ملزم به گزارش كتب

و گهزارش نههایي مراجهع    قهرار گيهرد   ات یبه شكا يدگيو رس نظارتةدراتتيار كميت ،موارد تا 

 مسابقات برسد. اجرایيدر اسرع وقت به اطالع رئيس ستاد باید نيز كننده رسيدگي

 بررسي اعتراضات ةنحو -15ةماد

انجام تواهد شد  ة زیرشدو با روند تعيين مشكالت در زمان مسابقات همةرسيدگي به اعتراضات و 

و در صورت عدم اعتراض كتبي در زمان مسابقات، رسيدگي به اعتراض پس از اعهالم نتهای  مجهاز    

 نخواهد بود.

 

 كنندگاناالت رقابتؤپاسخگویي به س ةنحو

پاسهخگویي بهه   بهرای  مراحهل زیهر   كنندگان رقابتال در زمان مسابقات برای ؤس وجوددر صورت 

 بایست انجام شود:سواالت مي

 كند.مي با باال آوردن دست تود، كارشناس مسئول را آگاهكننده رقابت -1

 بهرای نماید مي دوتن كارشناساني كه كارشناس مسئول تعيينیكي ازكارشناس مسئول یا  -2

 شوند.مي كننده، اعزامال رقابتؤپاسخگویي به س

داده تواههد  انتقال كننده رقابتبه كارشناس مسئول اعالم و پاسخ به كننده رقابتال ؤس -3

 شد.

 كنندگانرسيدگي به اعتراض رقابت ةنحو

رسيدگي به مشكل  برایمراحل زیر ،كنندگانرقابتدر صورت بروز مشكل در اجرای مسابقات برای 

 بایست انجام شود:مي

 دارد.مي مشكل تود را به كارشناس مسئول اعالمكننده رقابت -1

 .است در همان لحظهكننده رقابتكارشناس مسئول موظف به برطرف نمودن مشكل  -2

در زمان برطهرف نمهودن   كننده رقابتكارشناس مسئول موظف به حفظ زمان اتالف وقت برای  -3

 در همان روز جاری است.كننده رقابتمشكل و دادن وقت اضافه به 

 ةاعتراضات رقابت كنندگان و نحهو و كارشناس مسئول موظف است گزارش مشكل پيش آمده  -4

 ه دهند.ئرسيدگي به شكایات ارا ةبه كميتصورت كتبي ه برسيدگي به آن را در پایان هر روز 

بهه  كننهده  رقابهت توسط كارشناس مسئول، كننده رقابتمشكل  به در صورت عدم رسيدگي  -5

بهه  سرپرست تهيم   وسيلةبهاستاني كارشناس همراه تأیيد  پس از صورت كتبي مشكل تود را 

در همهان  نظهارت اسهتان   فنهي و  ةكميتطرح در  برای ن اجرایي استانیا مسئوال ناظران ستاد
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كننهده  رقابهت كارشهناس همهراه    یو امضاتأیيد  به حتماً نماید. اعتراض كتبي بایدمي ارائهروز

 باشد. هرسيد

مهدیركل  )ن اسهتان  دیگر مسهئوال حضهور با نظارت فني و ةدر كميتناظر ستاد با طرح مشكل   -6

 نماید.ميرا  نسبت به رفع مشكل پيگيری الزم (استان مسئول حراست –استان 

كميتهه   ةدر صورتجلسه  نظهارت  فني و ن ستاد و كميتهاناظروسيلة بهشده اقدامات انجام همة -7

 عنوان و پس از پایان روز به ستاد اجرایي ارائه تواهد شد.

رسيدگي به اعتراضات به صورت روزانه و در زمان بروز مشكل در مسهابقات صهورت تواههد      -8

 گرفت و پس از پایان مسابقات در روز چهارم دیگر به هيچ اعتراضي رسيدگي نخواهد شد.

 ی ميزبهان مسهابقات كشهوری   هها اسهتان ، مرحلة كشوریبه منظور استفاده از تجربيات -16 ةماد

 ارسال نمایند. أی مبدهااستانرا به  هااستانكارهای برگزیدگان توانند نمونهمي
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(4913مسابقات ملي مهارت ) شانزدهمين های رشته فهرست  
 

 نام رشته ردیف
كد 

جهاني
 نام رشته ردیف

كد 

 جهاني

 نفره 3وتولید تیمي  ساخت 1

ذ333333333تتولتولیدنفرهو

طیزز  

 زرطبسناللبلدنننننننفرهنفره(

 25 اتصاالت چوبي 17 03
 27 جواهر سازي 18 04 نفره( 2مكاترونیك )تیمي  2

 28 گل آرایي 19 05 طراحي مهندسي مكانیك 3

 31 خیاطي )فناوري مد ( CNC 06 20تراش  4

 34 آشپزي CNC 07 21فرز  5

راه کارهاي نرم  -فناوري اطالعات 6

 افزاري براي تجارت
 32 قنادي) شیریني پزي ( 22 09

 33 فناوري اتومبیل 23 10 جوشكاري 7

 36 نقاشي خودرو 24 12 کاري دیوار و کف کاشي 8

  طراحي فضاي سبز 25 13 صافكاري خودرو 9
 نفره( 2)تیمي 

37 

 38 تبرید و تهویه 26 15 و گرمایشي لوله کشي 10

مدیریت  –فناوري اطالعات  27 16 الكترونیك 11
 شبكهسیستم هاي تحت 

39 

 40 فناوري طراحي گرافیك 28 17 وبطراحي  12

 18 تاسیسات الكتریكي 29 20 جرچینيآ 13

 -- نفره( 2آکواترونیك ) تیمي  30 19 کنترل صنعتي 14

 46 کار با صفحات فلزي 31 23 نفره( 2رباتیك )تیمي  15

  24 کابینت سازي )چوبي( 16
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 (1) پيوست شمارة

 برگزاركنندة مسابقاتشرح وظايف رئيس اجرايی استان 
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 مسابقاتبرگزاركنندة استان رئيس اجرایي شرح وظایف 

 ی مناسب، ابزار و تجهيزات كافي و الزم مطابق با مشخصات فني موردهاكارگاهتهيه و تدارك  -1

 .مهارتالمللي بيندفتر مسابقات تأیيد 

 :مواردی به شرح زیر تواهد بود ةكنندمهارت همچنين فراهم يمل ةمسابق ةاستان برگزاركنند

ن معرفي ناظران و مسهئوال  برایكنندگان توجيهي برای كارشناسان و رقابت ةتشكيل جلس  - 2

 .اجرایي مسابقات

 .كميته فني برای تشكيل جلسات یاعضا جهتیك اتار  مينات – 3

 .م هايرقابت كنندگان, كارشناسان و سرپرستان ت همةمين محل اسكان و پذیرایي از ات  - 4

 .دیگر امور مرتبط با مسابقهتهيه گزارشهای روزانه برگزاری مسابقات و   - 5

 .گروهي با هماهنگي ستاد مسابقاتهای ح مسابقات به رسانهيصحرساني اطالع  - 6

 .CISيابيستم ارزشيبه عنوان مسئول اطالعات و س ین فردييتع -7

بهه منظهور    CISسيستم ارزشهيابي مسئول اطالعات  برای  ازيزات مورد نيابزار و تجه نيمأت -8

 مهارت.المللي بيناطالعات به دفتر مسابقات  ينترنتیارسال ا
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 (2) ةپيوست شمار

 شرح وظایف ناظر ستاد
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 ستادناظر شرح وظایف 

 .حضور در محل اجرای مسابقات .1

 .اجرای مسابقات همكاری با مدیركل استان در .2

 .(CIS)توجيهي سيستم ارزشيابي مسابقات  ةشركت در جلس .3

 .شركت در جلسات روزانه كميته فني و نظارت استان .4

ها و رستوان و تنظيم گزارش وضهعيت  توابگاه ،مسابقات یهاكارگاهبازدید روزانه از  .5

 .به ستاد مسابقات و مدیركل استان سازی سایت مسابقاتآماده

و تبادل نظر در تصو  اجرای مناسب ها كارشناسان مسئول و معاون رشتهارتباط با  .6

 .مسابقات

 .بررسي وضعيت سایت مسابقات و امكانات رفاهي گزارشتنظيم  .7

ی أآتي )تكميل فهرم ر  ةانتخاب كارشناسان مسئول و معاون دورگيری رأی نظارت بر .8

 .طور محرمانه و ارائه به ناظر ستاد(كارشناسان به وسيلةبه

فني و نظارت یا شخص ناظر سهتاد   ةپيگيری تمامي اعتراضات و شكایاتي كه به كميت .9

 .شودمي هئارا

كارشهناس   وسهيلة بهه 6و A5و 5ی ارزشيابيهافرمنظارت و كسب اطمينان از ارسال  .10

 .هر رشته به ستاد اجرایي مسابقات مسئول

ی هافرمو مدوالر و ها ی ارزشيابي روزانه رشتههافرمكسب اطمينان از ارسال تمامي  .11

اجرایي مسابقات در پایهان ههر    به ستادكنندگان رقابتحضور و غياب كارشناسان و 

 .روز

مدوالر و غيرمهدوالر در  های ی ارزشيابي رشتههافرمكسب اطمينان از ارسال تمامي  .12

 .مسابقات به ستاد اجرایي مسابقات پایان

فنهي و نظهارت بهه     ةو صورتجلسات كميته  اهكسب اطمينان از ارسال تمامي گزارش .13

 .ستاد اجرایي مسابقات
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، معهاون، كارشهناس همهراه    كسب اطمينان از نصب شرح وظایف كارشناس مسهئول  .14

 .هاكارگاهكننده در )داور( و رقابت

االت و رسهيدگي بهه   ؤنحهوه پاسهخگویي بهه سه     ةنامه كسب اطمينان از نصب آیين .15

 .هاكارگاهاعتراضات در 

كنندگان رقابتز در اتتيار قرار گرفتن فرم نظرتواهي كارشناسان و كسب اطمينان ا .16

 .در پایان مسابقات هافرمآوری و جمع
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 ( 3) ةپيوست شمار

 شرح وظایف كارشناس مسئول
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 شرح وظایف كارشناس مسئول

مي بایست آترین نسخه شرح فني رشته تود را دو ماه قبل از  *كارشناس مسئول

در اتتيار دفتر مسابقات ،  مسابقات جهت بارگذاری بر روی سایت دفتر مسابقاتشروع 

 بين المللي مهارت قرار دهد.

 شروع مسابقاتوظايف قبل از  -1

 .مسابقاتو نظارت اجرائي  ةكميتآشنائي با  -1-1

و  انبها همكهاری كارشناسه    يزات كارگهاه يه مسابقه و تجه یبرگزاربررسي محل  -2-1

 .كارگاهز يمسئول تجه

 .گوئي به آنهاامدآشنائي با كارشناسان همراه مسابقه دهنده و توش  -3-1

ن مسهابقات، نحهوه   يح مقررات و قهوان یكارشناسان و تشرتوجيهي  ةجلسل يتشك  -4-1

 .پروژه يابيرات در نمونه پروژه و دستورالعمل نحوه ارزشيياعمال تغ

درصهد بها همكهاری     30حهداكثر قبلهي تها    ةتغيير پهروژه و حفهظ اصهالت پهروژ     -5-1

 .ك نمونه پروژه(یدر صورت موجود بودن )كارشناسان.

با ها تلفيقي از بين پروژه ةیك پروژ ةیا تهيها پروژهدیگر انتخاب یك پروژه از بين  -6-1

پيشهنهادی و موجهود   ة ك پروژیش از يدر صورت موجود بودن ب)كارشناساندیگر كمك 

 .(سایتنبودن نمونه پروژه كشوری در 

ی هها فهرم تكميل )دهي.نمرهبرای CISآن در سيستم های پروژهزیر ف پروژه وتعری -7-1

6-5 -A5  و ارائه به مسئول سيستم )CIS  المللهي  بهين استان مجری و دفتر مسهابقات

 .مهارت قبل از شروع مسابقه

گرفتن تعهد اتالقي از كارشناسان در مكتوم نگهداشتن محتهوای پهروژه و عهدم     -8-1

 .دهنده و افراد دیگرمذاكره با مسابقه

و در صورت اطمينان از صحيح بودن آن  تایپ و انجام كارهای نقشه كشينظارت بر  -9-1

تكثيهر بهه تعهداد     بهرای نهاظر سهتاد در اسهتان    بهه  ل پروژه یو فا يكتب ةك نسخیةارائ

 .نندگانكرقابت

 .مسابقات ن اجرائيهماهنگي منظم و مستمر با مسئوال - 10-1

كننهدگان  رقابتكه در اتتيار  يو مواد مصرفابزار  ،آالتماشين سالمتاطمينان از  - 11-1

 .شودمي گذاشته
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 .كنندگانرقابتگرفته شده برای در نظر  يو مواد مصرفاطمينان از كفایت زمان  -12-1

ن دسهتورالعمل  یم و تهدو يهها و تنظه  دستگاههمة كار با  يمنیط اینان از شراياطم -13-1

 .كارشناسان یو بهداشت  رشته با همكار يمنیا

در محهيط مسهابقه )محهل اسهتقرار      كننهده رقابهت تعيين محل  برایكشي قرعه -14-1

 .هامحل یگذارو شماره دستگاه، ميزكار وغيره(

ت يم بهودن وضهع  يتنظه  برای كنندهرقابتاز كارشناس همراه  یينهاتأیيد گرفتن  -15-1

 .هادستگاه

و آمهوزش  ها ا دستگاهآشنائي ب برایكنندگان رقابت یبرا يهيتوج ل جلسهيتشك -16-1

 .موارد ضروری

ك نسهخه از  یه ه ئه اكارشناسان و ار یمسابقات با همكار یبندزمان ةم برناميتنظ -17-1

 .مهارتالمللي بينو دفتر مسابقات  یيته اجرايبرنامه به كم

 ةو برنامه  كننهده رقابهت ف كارشهناس مسهئول، معهاون، داور،    ینصب شرح وظها  -18-1

 .مسابقات یروزانه مسابقات در كارگاه برگزار یبندزمان

 با كمك كارشناسان.كنندگان رقابتاطمينان ازفضای كافي برای كار  -19-1

 دركارگاه با همكاری كارشناسان. شرایط محيطي مناسباطمينان از وجود  -20-1

 هوظايف در زمان مسابق -2

و معرفي ناظران اجرایي و كارشناسان دیگهر  ي یگوتوشامدل جلسه معارفه و يتشك -1-2

 .به رقابت كنندگان هااستان

و  كننهده رقابهت طبق فهرست از  يمصرفنهائي در صحت مقادیر مواد تأیيد گرفتن  -2-2

 .كارشناس همراه

نظر ایمنهي و تهذكر بهه     نظارت بركارگاه از برایانتخاب گروه كارشناسي )سه نفر(  -3-2

 .مسابقه دهندگاندهنده در صورت عدم رعایت نكات ایمني و ارزیابي مسابقه

-5ي با پروژه یآشنا برایبه آنها كافي و دادن فرصت كنندگان رقابتپروژه به  ةارائ -4-2

 كنندگان.رقابتجدول زماني پروژه به  ةارائو  -2

 .گذاریو تنظيم فهرست نمرهداوری برای ، چندنفریی هاگروهانتصاب  -5-2
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چنانچه در طول مسابقه داوطلب یا كارشناس در تالش برای انتقال اطالعهات فنهي    -6-2

 مسئولكارشناس ، شودارائه يگر كارشناسان داور گزارش كتبیق دیو از طرمشاهده شود 

 .ن اجرائي مسابقات گزارش دهدله را به مسئوالموظف است بدون تأمل مسئ

آنها اطالع داده  هكاری ب ةشت و زمان باقيمانددایاد كنندگانشركتةزمان كاری هم -7-2

 .(با همكاری كارشناسان)شود

 .دور شود. با همكاری كارشناسان كنندگانرقابتمواد جانشيني از دسترس  -8-2

روز مسهابقه  همهان دررا كتبي موظف است اعتراضات وشكایات  مسئولكارشناس  -9-2

و ناظر  یيته اجرايموضوع را بالفاصله به كم يو گزارش كتبرسيدگي كرده وبرطرف نماید 

 .ستاد انتقال دهد

درصهد   50)در صورت نياز به تمدید زمان مسابقه با موافقت اكثریت كارشناسهان   -10-2

حداكثر تا یك ساعت در تمدید زمان مسئول اجرائي مسابقات تأیيد و ( یككارشناسان+ 

 .پذیر تواهد بودامكانروز 

را  ئلهمسه  مسئولكارشناس  ،توافق كارشناسان در موضوعي تا درصورت عدم  -11-2

 50حضهور   ).و نتيجة نهائي قطعي تواهد بهود  دریك نشست حل تواهد كردگيری رأی با

 .(ستالزامي یك+درصد كارشناسان

امتنهاع  مسهابقات  ههای  العملمقررات و دسهتور كارشناس مسئولي كه از متابعت  -12-2

ت یه اكثر يدر صهورت گهزارش كتبه   ،داشهته باشهد  مسابقه  در مغرضانهنماید یا رفتاری 

از وبررسهي صهحت موضهوع     یيته اجراي( به كمیكدرصد كارشناسان+  50كارشناسان )

 .تواهد شدوی  دار مسئوليتِدیگری عهده یمحروم و فردادامه كار 

و ارائهه بهه    و رقابهت كننهدگان  كارشناسهان  همة حضور وغياب ی هافرمل يتكم -13-2

 11شهماره  ی هافرم)مهارتالمللي بينو دفتر مسابقات  یاستان مجرCISستم يمسئول س

 .(12و 

 .CISدر سيستم  ،كنندگانرقابت تماميروزانه  اتورودنمر -14-2

 گهزارش و به صورت كتبهي  مراتب را كنندگان رقابتدر صورت بروز بيماری برای  -15-2

 ن اجرایي اقدام نماید. رفته با هماهنگي مسئوالزمان از دستجبران  برای

 وظايف بعد از مسابقه -3
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ی هههاگروه،موظههف اسههت هههر روز بعههد از پایههان مسههابقات مسههئولكارشههناس  -1-3

 .ارزیابي راهنمائي كندبرای كننده را ارزیابي

 .نماید وتایيدء امضا ،شده را كنترل موارد ارزیابي -2-3

 .كندمسابقات ارائه دفترهرروز به را اورار ارزشيابي  -3-3

و مههارت سهری   المللهي  بهين مسهابقات   دفتراعالم از طرف و تأیيد  زماننتای  تا  -4-3

 .تواهد بود وكارشناس مسئول وهمكاران نامبرده حق افشای نتای  را ندارندمحرمانه 

كارشناس مسئول ومعهاون بهرای مسهابقات ملهي     برای پرسي همهفرم  یآورجمع -5-3

  ناظر ستاد. هبهافرمل یو تحوآینده  ةمهارت دور
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 (4) ةپيوست شمار

 شرح وظایف كارشناس معاون
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 معاونشرح وظایف كارشناس 

 .و اجرای وظایف محوله مسئولهماهنگي كامل با كارشناس   -1

 .كنندگانتوسط رقابترات و قوانين نظارت بر رعایت مقر  -2

تحت های طرفانه در نظارت  بر پروژهو بيعادالنه های منطقي، استفاده از روش  -3

 .مسئولارزشيابي زیر نظر كارشناس 

 .در دهاستاني تود را مورد ارزیابي قراهم ةكنندرقابتتواند نمي كارشناس معاون  -4

 .آن با افرادو تطبيق كنندگان رقابتمسئوليت تكميل اسناد   -5

 .كنندگاننظارت بر رعایت اصول ایمني و دقت توسط رقابت  -6

 .كنندگانرقابتمسابقه و ميزان وقت باقيمانده در طول مسابقه به زمان اعالم مستمر   -7

 .كنندگانفراد غيرمسئول با رقابتا مداتلةجلوگيری از تبادل افكار و   -8

شده با كارشناس ظرف مدت مشخصها پروژه يابيارزشهای ل برگهيتكمهمكاری در -9

 .مسئول

كارشناس انتخاب پرسي به منظور پيشنهاد برای همهبا كارشناس مسئول همكاری  -10

 .ة آیندهمسئول و معاون مسابقات ملي مهارت دور

 .مربوط به برگزاری هرچه بهتر مسابقات  مواردكليه با كارشناس مسئول در  یهمكار -11
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 (5پيوست شمارة )

  شرح وظایف كارشناس ستاد 
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 شرح وظایف كارشناس ستاد

بررسي محل برگزاری مسهابقه و تجهيهزات كارگهاهي بها همكهاری كارشهناس         -1

 مسئول، كارشناسان و مسئول تجهيز كارگاه و ارائه گزارش به كميته فني.

 حضور در جلسات طراحي و تغيير و نهایي كردن پروژه ههای مرحلهه كشهوری و    -2

 ارائه دیدگاه.

 حضور در جلسة توجيهي كارشناسان و ارائه پيشنهادات -3

ها و آمهوزش  كنندگان و آشنائي با دستگاهحضور در جلسه توجيهي برای رقابت  -4

 موارد ضروری.

كننده قبل و بعهد از مسهابقه )مهدت و    نظارت بر ارتباط كارشناس همراه و رقابت -5

یك ربع پس از پایان مسابقه در هر روز است و زمان این ارتباط یك ربع قبل از مسابقه و 

 فقط در سایت مسابقه و محل اجرای مسابقه مجازاست( و ارائه گزارش به كميته فني.

تنظيم گزارش و پيشنهادات رسيدگي بهه اعتراضهات و شهكایات بها همهاهنگي       -6

 كارشناس مسئول به صورت روزانه و ارائه به كميته فني مسابقات

 .CISكنندگان، در سيستم ات روزانه تمامي رقابتنظارت  بر ورود نمر -7

 جمع آوری فرم های رای گيری كارشناس مسئول و معاون -8

 ارتباط مستمر و روزانه با كميته فني مسابقات و ارائه گزارش روزانه -9

كنترل یكسان و هماهنگ بودن ابزار همراه رقابت كنندگان با فهرست موجود در  -10

 ز عدم وجود ابزار همراه اضافهسایت دفتر مسابقات و اطمينان ا

 ارائه دیدگاه و پيشنهادات در تمامي موارد -11
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 (6) ةپيوست شمار

 همراهشرح وظایف كارشناس 
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 همراهشرح وظایف كارشناس 

قبهل از شهروع    مهارتالمللي بين مسابقاتدفتر ت یسادریافت مقررات و قوانين مسابقه از  -1

 .WWW.SKILL.IRANTVTO.IR مسابقات

توسهط  مصهوب دفتهر مسهابقات ملهي مههارت       مقهررات و قهوانين  نظارت بر رعایهت   -2

 .كنندگانرقابت

زیهر نظهر   بهرای همكهاری   گي الزم و آمهاد  باشهند  كارشناسان باید كامالً بي طرف و منصهف  -3

   ن را داشته باشند.كارشناس مسئوال

تواند یك ربع قبل از شروع مسابقه و یك ربع بعد از اتمام مسهابقه  كارشناس همراه مي -4

روز مسابقات( در سایت مسهابقات بها نظهارت كارشهناس مسهئول و معهاون بها         4)در 

 استاني تود ارتباط داشته باشد.كننده همرقابت

سئول و حضور استاني با هماهنگي كارشناس مهمةكنندرقابتارتباط با در شرایط تا   -5

 .پذیر استامكان ،كه از طرف كارشناس مسئول معرفي تواهد شد ي دیگركارشناس

 .باید تود را با محيط تطبيق دهند كارشناسان -6

كننهده  رقابهت تواننهد  نمهي  همهراه كارشناسان ،در صورت صالحدید كارشناس مسئول -7

 .استاني تود را ارزشيابي نمایندهم

قهرار  كننهده  رقابهت ی تغيير داده شده را در اتتيار ها كارشناسان اجازه ندارند پروژه  -8

 .دهند

اطمينهان حاصهل   كننهدگان   رقابتكارشناس باید از دقت و رعایت اصول ایمني توسط   -9

 .نماید

كارشناسهان   ،یا نواقصهي در تجهيهزات  ها در صورت وجود اشكاالت احتمالي در پروژه  -10

 .را به كارشناس مسئول اطالع دهند موظفند مراتب

ع مراتب به كارشناس مسئول برای اتخاذ تصهميم ارجها  مشكل هرگونه بروز در صورت    -11

 .شود

 .توسط كارشناس الزاميست همسابق  یحفظ و محرمانه نگهداشتن نتا    -12

داوری تواههد  هيئت موجب حذف آنان از توسط كارشناس همراه عدم رعایت قوانين    -13

 .بود

نامناسهب بها    رفتاركارشناسان موظف به رعایت شئونات اتالقي و اسالمي بوده و نباید   -14

 .داشته باشند یين اجراالوگر كارشناسان و مسئیو دكنندگان رقابت

http://www.skill.irantvto.ir/
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نفهر(   پن )حداقل  همراهكارشناس مسئول, معاون, كارشناسان  يدر صورت گزارش كتب -15

ت شهئونات  یاز مقررات و عدم رعا يكارشناس يمسابقات از تخط یيگر عوامل اجراید ای

 .ستم مسابقات حذف تواهد شدي، كارشناس مذكور از سیاو حرفه ياتالق

پرسهي پيشهنهاد    اعزامي مناطق و شركت در همه كارشناسانداشتن شناتت كافي از   -16

 الزاميست. كارشناس مسئول و معاون مسابقات ملي مهارت دوره آینده
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 (7) ةپيوست شمار

 شرح وظایف مسئول فني وتجهيزكارگاه
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 كارگاه مسئول فني و تجهيزشرح وظایف 

سازی وسایل موردنيازطبق فهرست تجهيزات، ابزار و مهواد مصهرفي   آالت، آمادهنصب ماشين -1

 هر رشته.

 .كنندگان رقابتآموزش  با كارشناسان درراستای یهمكار -2

 و دیگر كارشناسان. مسئولهمكاری درطول برگزاری مسابقات با كارشناس  -3

 .كارشناساندیگر با همكاری  ،اصالح و به روز كردن مشخصات فني، ابزار و تجهيزات و مواد -4

 .به رقابت كنندگان هبوطرماسناد و ها برای حفظ و نگهداری پروژه الزم امكاناتن يمأت -5

 .ناعالم شده به كارشناس مسئوال مصوباتسازماندهي و كنترل مواد پروژه طبق  -6

 .ارزشيابي به كارشناسان برایالزم  استاندارد در اتتيار قرار دادن ابزار -7

 .مسئولكارشناس به به مسابقات درطول مدت برگزاری  وقایع مربوط  كامل گزارش  ارائه -8

 .ا تدیگر برای مسابقامكانات  ،نور،اطمينان از فضای مناسب و ایمني كارگاه  -9

با هماهنگي با كارشناس كننده رقابتدر صورت تراب شدن ابزار زات يابزار و تجه ينیگزیجا -10

 به منظور جایگزیني ابزار وتجهيزات مورد نياز. مسئول

 دهنده.استقرارابزار مسابقهمين فضا برای أت -11

 مداتله نكردندرطراحي وارزشيابي پروژه.-12

 كنندگان و كارشناسان.طرفانه نسبت به رقابتاعمال رفتار بي -13

 كنندگانمورد با رقابتعدم ارتباط بي -14
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 ( 8) ةپيوست شمار

در مرحله  مهارت استان يمسئول مسابقات ملشرح وظایف 
 كشوری
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 در استان مهارتملي مسابقات مسئول شرح وظایف 

، كننهدگان رقابهت  ميهان به عنوان رابهط اصهلي   دراستان مهارت  يمسابقات مل یمسئول برگزار

ست كه بها مهدیریت كارآمهد و    ا یرضروبنابراین ، است اجرائي مسابقاتمسئوالن كارشناسان و 

تتتاميه قبل از حركت تا پایان مراسم ا را های الزمهماهنگي ،اجتماعي مطلوب فردی و رفتارهای

توجه بهه نكهات    لذا ي مسابقات ایجاد نماید. یاجرامسئوالن با تيم و  و بازگشت به استان مربوط

 :ستو برگزاری مناسب مسابقات ضروری از مشكالتبرای پيشگيری زیر 

 بها مسهابقات   درارتباط اطالعات و اتبار تمامي مراجعه روزانه به سایت دفتر مسابقات و دریافت  -1

 .ملي مهارت

 .يو استان يشهرستان مراحل در مسابقات اجرای و نظارت بر  ي، هماهنگریزیبرنامه -2

نفرات برتر استان جهت اعهزام  برگزار شده برای   یو نظارت بر اردوها ي، هماهنگریزیبرنامه -3

 .مرحلة كشوریبه مسابقات 

 .مرحلة كشوریاعزام نفرات برتر به مسابقات  يو هماهنگریزی برنامه -4

 یاجهرا  درطهول  و الزم  يزات كهاف يه مناسب، ابزار و تجه یهاه و تدارك كارگاهيته يهماهنگ -5

المللهي  بهين دفتهر مسهابقات   تأیيهد  مهورد   يمطابق با مشخصات فن یكشورو  يحل استانامر

 .مهارت

بها   يگروهه ههای  به رسانهیو كشورياستان ،يحل شهرستاناح مسابقات مريصحرساني اطالع -6

 .مهارتالمللي بيندفتر مسابقات  يهماهنگ

 .امور مرتبط با مسابقهدیگر مربوط به مسابقات و های گزارش ةيته -7

 .و كارشناسان همراهكنندگان رقابتنزدیك و صميمانه با  ةایجاد رابط -8

كفهش   ،اعم از لباس كهار كنندگان رقابتل ملزومات مورد نياز كامل وسالم بودن اطمينان از  -9

 .لباس فرم حضور در مراسم قبل از حركت ،ایمني

از طرف شده م اعم از ابزار و وسایل اعالكنندگان رقابتاطمينان از وجود ابزارآالت مورد نياز  -10

 .مهارتالمللي بينمسابقات  دفتر

درزمان اعالم كنندگان رقابتوسيله نقليه به منظور اعزام كارشناسان و ةيتهبرای هماهنگي  -11

 .زبانيبه استان مشده 

آدرس  ،دو قطعهه عكهس   ،فرم ثبت نام ،)شناسنامهكنندگان رقابتآوری تمامي مدارك جمع -12

 .استان يم اعزاميسرپرست تو ارائه آن به  منزل و تلفن تماس در فرم تایپ شده(

كامههل شههرح  دقيههق آن و توجيههه ةومطالعههكننههدگان رقابههتدریافههت شههرح وظههایف  -13

 .از اعزام به مسابقاتن قبل و كارشناساكنندگان رقابتوظایف
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 ت .در زمان برگزاری مسابقا مهارتالمللي بينكامل با دفتر مسابقات  يهماهنگ -14

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 (9) ةپيوست شمار

اعزامي از استان در مرحله كشوری  شرح وظایف سرپرست تيم
 مسابقات
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 شرح وظایف سرپرست تيم

اجرائهي  مسهئوالن  و اسهتاني  كننهدگان  رقابهت كليهه  ميان به عنوان رابط اصلي م يسرپرست ت

 ست كه با مدیریت كارآمهد و رفتارههای   ا یرضروبنابراین ، استملي  در زمان مسابقاتمسابقات 

تا پایان مراسهم   رقابت دهندگان  قبل از حركترا  های الزم هماهنگي، اجتماعي مطلوبفردی و 

ایجاد نمایهد.  ملي مهارت ت اجرائي مسابقامسئوالن با تيم و  تتتاميه و بازگشت به استان مربوطا

 :ستو برگزاری مناسب مسابقات ضروری از مشكالتبرای پيشگيری توجه به نكات زیر  بنابراین

 ه از سهوی دفتهر مسهابقات   اعالم شهد در تاریخ كنندگان رقابتحضور سرپرست تيم و  -1

 .مهارتالمللي بين

 ةكرای ،مابين مسيربيني شده )غذای پيشهای هزینهبه منظور  در اتتيار داشتن تنخواه  -2

 .نشدهبيني پيشهای ماشين( و هزینه

تها بازگشهت بهه    ازلحظه حركت كنندگان رقابتكامل به وضعيت جسمي و روحي توجه  -3

 .استان مربوط

مسهابقات  دفتهر  وكننهدگان  رقابهت آن بهه تهانواده    ةشهمار  ةداشتن تلفن همراه وارائ -4

 .مهارتالمللي بين

 .داشتن اصل شناسنامه یا كارت ملي كارشناسان همراه اطمينان از همراه -5

دریافت كهارت شناسهائي تهود و    برای مجری مسابقات استان مراجعه به محل پذیرش  -6

 .كنندگانرقابت

 .برگزاری رقابتها مسابقات در محل برگزاری در هنگام حضور دائمي  -7

بهه  بهه صهورت كتبهي    و كارشناسهان  كننهدگان  رقابهت مشكالت ارائه گزارش مواردو  -8

 بصورت مكتوب در همان روز بروز مشكل . اجرائي مسابقاتةكميت

اجرائي مسهابقات   دفتربه كنندگان رقابتآدرس منزل و تلفنو فهرست  اصل شناسنامه ةارائ -9

در سهتاد  ایاني مسابقات از مسئول مربوطدر روز پرقابت كنندگان شناسنامه اصل و دریافت 

 اجرایي مسابقات .

 .كنندگانرقابتبه همراه توجيهي  ةجلسدر شركت   -10

 یروزهاو ،افتتاحيه واتتتاميه مراسمبرگزاری درحين تيم آرامش و حفظ انضباط جاد یا  -11

 .مسابقات و بازدیدها

ههای الزم در  مهارت و ایجاد همهاهنگي ملي اجرائي مسابقات ةكميتهمكاری مستمر با   -12

 .تحت سرپرستي  تصو  تيم
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شهكایت  یه و ارادر صورت بروز مشكل در حين مسابقات طرح شكایت به صورت كتبي   -13

 .مشكل بروز و زمان درهمان روز اجرائي مسابقات ةكميتبه 

تفریحهي تهيم   ههای  بازدیدها، مراسم و برنامهه تمامي در كنندگان رقابتهمراهي  تيم   -14

 .مربوط

 .مسابقات پس از مراسم اتتتاميه به استان مربوطه  بازگشت تيمبرای هماهنگي   -15

 بصورت منظم شركت در جلسات سرپرستان تيم  -16

در زمهان   ،تهود  تحت سرپرستي  كنندگانرقابتبه نظارت مستمررسيدگي وسركشي   -17

 اجرای مسابقات.  
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 (10) ةپيوست شمار
 در مرحله كشوری كنندگانرقابتشرح وظايف 
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 كنندگانرقابتشرح وظایف 

 .مسابقات برگزاری اعزام به محلبرای استان مسئوالن هماهنگي كامل با  -1

 .نویسي شده()پشتجدید به همراه داشتن اصل شناسنامه یا كارت ملي و دو قطعه عكس -2

تكميهل آن قبهل   سهالم بهودن و  و اطمينان یهافتن از  استان تهيه شده در ابزار همراه كنترل  -3

 .ازحركت

 .قبل ازحركت ابقات مس كنترل وسایل ایمني موردنياز -4

 .مسابقاتتمام مراحل برگزاری رعایت شئونات اتالقي و اسالمي در  -5

 .توجيهي ةشركت در جلس -6

 .حفظ آرامش در طول مسابقات و زمان استراحت -7

سئول و كارشناس معاون رشهته  ها به همراه كارشناس مبازدید از كارگاه و آشنائي با دستگاه -8

 .، یك روز قبل از شروع مسابقاتكارشناس مسئول و معاون از طریقو رفع اشكال  مربوط

 .مسابقات ةشركت در مراسم افتتاحي -9

 .شدهدیده تدارك های انجام مسابقات، صرف غذا و برنامه برایحضور به موقع  -10

 .تبعيت كامل از دستورات كارشناس مسئول و كارشناس معاون در طول مسابقات -11

و هها  نقشهه  ةبه مدت یهك سهاعت بهرای مطالعه     ات مسابق شروع ز پيش اكنندگان رقابت -12

 .ال از كارشناسان را دارندؤوقت تواهند داشت و در این زمان حق سها دستورالعمل

 دریافهت را كهار  جزئيهات  همراه بها  یك جدول زماني  گانكنندرقابتات مسابقپيش از آغاز  -13

 .پروژه استهای زمان تكميل قسمت ةدهندكه نشاننماید مي

طول مسابقات وتهار  از  در و اصول ایمني وبهداشت قوانين و مقررات كارگاهي همة رعایت  -14

 .مسابقات

 .درتمام مراحل برگزاری آالت از محل مسابقاتابزار و كار ةتار  ننمودن قطع -15

جز زمهاني  ه)ب در طول مسابقات و تار  از آن استان مربوطارتباط نداشتن با كارشناس همراه  -16

 .(گردد اعالم بالمانع بودن آن مهارتالمللي بينكه از طرف دفتر مسابقات 

در زمهان  كنندگان رقابتو ارتباط نزدیك با دیگر  نيت، حسن در كار دیگرانمداتله نكردن -17

 .مسابقه

توانند مشهكل  مي در حين مسابقات، با باال بردن دست فقط يمشكل هرگونه  در صورت بروز -18

مشكل  رشناس هم استاني تودبا كارشناس مسئول یا كارشناس معاون یا كارشناسي غير از كارا 

 .مطرح نمایند
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اعتراض تود را تواند مي كنندهرقابتدر صورت عدم رسيدگي به اعتراض در حين مسابقات،  -19

سهتاد  كارشناس همراه، به صورت كتبي  توسط كارشناس همراه به كميته اجرایي و تأیيد پس از 

 .اجرایي مسابقات ارائه دهد

ت تيم تواند اعتراض كتبي تود را از طریق سرپرسمي تبصره: در صورت نداشتن كارشناس همراه

 .به صورت كتبي  ارائه نماید

و مسهئول  سرپرسهت تهيم    هدر صورت بروز مشكل در تار  از زمان مسابقات، مشكل را به  -20

 .یدبرگزاری مسابقات استان ميزبان عنوان نما

 .اتدر طول مسابق الكترونيكي دیگر ةعدم استفاده از تلفن همراه و هر وسيل -21

 شروع كار با توجه به دستور كارشناسان و ترك كارگاه به محض ابالغ دسهتور پایهان وقهت    -22

 .تعيين شده از طرف كارشناسان

 نكهردن مواداوليهه  ها و ابزار تحویلي و دقت در جهت استفاده مطلوب و ضایع حفظ دستگاه -23

 .به هریك از رقابت كنندگان تحویلي

تواند مهواد جهایگزین آزاد   ميكننده رقابتدر صورت ترابي كار و مفقود شدن مواد یا ابزار،  -24

 .ساس تصميمات كارشناسان تواهد بوددریافت دارد كه این منوط به كاهش امتياز بر ا

جز در موارد تا  كه از طریهق  )به ر وقت اضافيرعایت كامل زمان پروژه و عدم انجام كار د -25

 .شود(مي كارشناس مسئول اعالم

برگهزاری مسهابقات اسهتان    مسئوالن تأیيد  در صورت نياز به ترو  از محل مسابقه حتماً باید با -26

 .ميزبان و اطالع كارشناس مسئول و سرپرست تيم باشد

 . استموادمصرفي تودمسئول حفاظت از ابزار، وسایل و كننده رقابت -27
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  (11)ةپيوست شمار

 ی ارزشيابيهافرمتكميل  ةدستورالعمل نحو
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 های ارزشيابيدستورالعمل نحوة تكميل فرم

 امتيهاز شده و طراحيهای پروژهو زیرها داوری در مسابقات ملي مهارت بر اساس پروژه

 .استآنها 

نمایند، بدین را پر مي 6 شماره نهایي، فرم ةمعاون بر اساس پروژ ابتدا كارشناس مسئول و

به صورت مشخص واضح و  موردو هر  ،مورد نظر تقسيم شده فني مواردصورت كه پروژه به 

 شود.مي مربوط در فرم قيد امتيازمختصر با ذكر 

 موارد امتياز بوده و جمع كل 100بایست كسری از ميفني  موردهر  امتيازباید توجه شود كه  

دهي آن و زمان نمره بودن كمي یا كيفي از نظر فني موردنوع هر  الزم است تا شود. 100باید 

 گردد.)پایان هر روز یا پایان مسابقه(  مشخص 

بایست مي (6 شماره با توجه به نوع هر آیتم )هر ردیف از فرم 6 شماره پس از تكميل فرم

برای   5كمي و فرم شماره های برای پروژه  5 شماره نيز پر شود، فرم فرم زیرپروژه مربوط

تواند به صورت مي طراحي شده متناسب با نوع رشته و ماهيت كارهای كيفي. پروژههای پروژه

 طراحي شود. ()یا كيفي ()كمي 

معاون رسيده و یك روز نمونه پس از تكميل، به امضای كارشناس مسئول و ی هافرم كليه

 قبل از شروع مسابقات به دفتر مسابقات ارسال گردد.

شود كه قابل اندازه گيری با ابزارهای اندازه گيری باشد، مي گفتهي یهابه پروژه كمي:های پروژه

 مثل اندازه گيری ابعاد قطعه كار.

مشخص  تلرانس مربوطة ارزشيابي با ال مشخص شده و نحوؤبارم سها در طراحي این پروژه

هر كارشناسي در هر هستند، بنابراین  مشخص و واضح كامالًها شود. چون این نوع از پروژهمي

 تواهد داد.كننده رقابترا ارزشيابي كند همان نمره را به  ة مربوطزمان پروژ

mm245*50 اندازه قطعه كار          مثال:          نمره 10بارم 

 .شودمي نمره كاهش داده 2ميليمتر تطا  2به ازای هر                   
كامهل   ةميليمتر باشد نمر 2و با حداكثر تلرانس   45*50قطعه كارابعاد اگر  باالدر مثال 

نمهره   2ميليمتهر تطها    2شود، در غير این صورت به ازای ههر  داده ميكننده رقابتنمره( به  10)

غيرواقعي ای تواند نمرهنمي را داوری كندباال  ةعلت هر كارشناسي كه پروژ شود. بدینمي كاسته
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دههي نيهز تهيم داوری صهرف نظهر از      بدهد و بالطبع همه یك نمره را تواهند داد. هنگام نمهره 

 نمایند.مي ك نمره را به هرآیتم داده و امضاتعدادشان فقط ی

قابل اندازه گيری با ابزارهای اندازه گيری شود كه مي گفتههای به پروژه كيفي:های پروژه

 یا تميزی كار. توشمزگي یك كيك مانندنباشد

به زمان همطور بهكارشناس  5ال، ؤس امتيازبدون در نظر گرفتن ها در داوری این نوع از پروژه

دارد در اتتيار  10تا  1دهند. به این صورت كه هر كارشناس یك سری برگه مي 10تا  1 ةپروژه نمر

دهنهد، پهس از   مهي  10تها   1بهين  ای كارشناس نمره 5هر زمان همطور و پس از بررسي پروژه به

نمره با دیگران اتتالف داشهته باشهد وی    3بيش از  تكارشناس، چنانچه نمرا 5نمرات  ةمشاهد

 گردد.مي امضاثبت شده و  برگه مربوط نمره در 5بایست دوباره نمره بدهد، سپس هر مي

 دهي در زمان مسابقاتنمره

استفاده كهرد  بهدین    5 شماره بایست از فرممي كميهای دهي پروژهدر تصو  نمره -1

ابي با قيد اكتس ةمورد نظر توسط گروه داوری ارزشيابي شده و نمرهای صورت كه آیتم

  شودثبت مي توضيحات در فرم مربوط

اسهتاني( و  نموده و كارشناس همراه )كارشهناس ههم   امضارا  تكميلي گروه داوری فرم نهایتدر  

 نمایند.مي تایيدمسئول نيز فرم مورد نظر را  كارشناس

  ( مي بایست به تایيد و امضای كارشناس هم استاني رسيده 5تمامي فرم های كمي )فرم

شود. الزم به ذكر است در فرم مربوطه فقط ستون نتيجه قيد شده است و نمره اكتسابي 

در  نمي شود. كارشناس هم استاني چنانچه نسبت به نتيجه مورد نظر اعتهراض  در فرم 

داشته باشد، اعالم كرده و گروه داوری مي بایست آیتم مورد نظر را با حضور كارشهناس  

هم استاني مجددا ارزیابي نمایند و چنانچه نتيجه تغيير كرد باید با ذكهر توضهيحات در   

اء گردد و كارشناس هم استاني و كارشناس مسئول برگه مربوطه در  شود و مجددا امض

نيز برگه ارزیابي مجدد را امضاء و تایيد نمایند.

  بار اعتراض را تواهد داشهت، چنانچهه    4در این تصو  هر كارشناسي حق استفاده از

كارشناسي به نتيجه اعتراض كرد و اعتراض وی پس از بررسهي مجهدد وارد بهود، حهق     

ی محفوظ مي ماند. در غير این صورت و چنانچه نتيجه آیتم مورد بار( برای و 4اعتراض )
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نظر پس از بررسي تغييری نكند، كارشناس هم استاني یك حق تهود را از دسهت مهي    

بار حق اعتهراض تهود را از دسهت داد     4دهد. به همين ترتيب چنانچه كارشناسي هر 

ارزشيابي كمي تواهد  دیگر حق اعتراض نخواهد داشت و ملزم به تایيد تمامي فرم های

بود. الزم به ذكر است تمامي موارد بررسي اعتراض و یها از بهين رفهتن حهق اعتهراض      

 كارشناس باید به صورت كتبي و با تایيد و امضاء كارشناسان داور و كارشناس مسهئول 

  به اطالع دفتر مسابقات رسانده شود.

 پهن  شود. با توجه به دسهتور العمهل   مي استفاده  5كيفي از فرمهای در مورد پروژه -2

مورد نظهر را ارزشهيابي كهرده و     موردفني  ةنمر امتياز كارشناس بدون در نظر گرفتن

 .نمایندمي توسط كارشناس ناظر در فرم ثبت

كارشناس مسئول نيز فرم مورد نظر را آن پس از  نموده امضادر نهایت تمامي كارشناسان فرم را  

 نمایند.مي تایيد

بایست در اتتيار مسئول ارسال اطالعات استان قرار گيرد تا بهه دفتهر   مي هافرم تمامي انتها در

مدوالر در همان روز ارزشهيابي  های ی رشتههافرمتمامي مسابقات ارسال شود. الزم به ذكر است 

 باید به دفتر مسابقات ارسال شود.
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 كد ملي:      ل تولد :                نام پدر :                 . شماره شناسنامه :              مح 
 

  :  ت تاهليوضع   :جنسيت                                             تاريخ تولد :                           

  مجرد       اهلمت                            زن:        مرد:

 رشته هاي مسابقات ملي مهارت ( : ليست  مطابق) –

  معافيت موقت           معافيت تحصيلي :            معافيت دائم :         پايان خدمت : كارت  يدارا  –

 تاريخ  اعزام:....................................           ماده به خدمت: آدفترچه  يدارا ................................ تاريخ  پايان خدمت :          در حال خدمت : 

–  
   يدانشجو دوره كارشناس  يدانشجو دوره كاردان  نسسايل  ديپلم فوق        ديپلم:      زير ديپلم:    

 رشته تحصيلي: ...............................................................

–

  : دارنده گواهينامه مهارت سازمان 5-1-3           كارآموز درحال آموزش درآموزشگاههاي آزاد:  5-1-2         : كارآموز درحال آموزش درمراكز سازمان   1-1-5

   تاريخ اخذ گواهينامه :        : دارنده گواهينامه مهارت سازمان )ادواري ( 4-1-5

 :  5-1-3آيتم شماره  توضيح

 ز سازمان كسب نموده است .سابقه خود را اممراكز سازمان يا آموزشگاههاي آزاد شركت نموده و آخرين مدرك مرتبط با يآموزشدر دوره هاي كارآموزاني كه   

 تاريخ فارغ ا لتحصيلي        نش  دا نش آموز يا فارغ ا لتحصيل دوره متوسطه كاردا :  4-1-5

 اريخ فارغ ا لتحصيلي ت     متوسطه نظري دانش آموزانو هنرجو يا فارغ التحصيل هنرستانهاي فني و حرفه اي : 5-1-5

 تاريخ فارغ ا لتحصيلي          : دانشجو يا فارغ ا لتحصيل آموزشكده هاي فني و حرفه اي 6-1-5

 تاريخ فارغ ا لتحصيلي          آموزش عا لي: دانشجو يا فارغ ا لتحصيل  7-1-5

 : محل كار           شاغل در صنايع يا صنوف:  8-1-5
 

  د:يهست ينامه ادواريگواه يا دارايه درسازمان گذرانده ايد دوره هاي آموزشي مرتبط با رشته مورد تقاضا ك –6
 دوره تاريخ درجه دوره  عنوان رديف

    

    

    

–  : 
 رتبة مرحلة ملي      رشته     سال
 رتبة مرحلة ملي     رشته     سال

                                             شهر:                                    كدپستي:                     استان:               –

 .....................................................................................................................................................................................................................................آدرس : 

 ن محل كار:                                    شماره تلف  شماره تلفن براي  تما س فوري :                        شماره تلفن منزل:                   

شوم كه موارد عنوان شده در فرم ثبت نام را  يباشم و متعهدم يمهارت م يمسابقات مل شانزدهمينداوطلب شركت در  ،كامل ي........................................با آگاهنجانب .......يا

 م.ينمات شركت يبرگزار گردد بدون معذور يگريا استان ديل نموده و چنانچه مسابقات در شهر يت تكمحت دقت و صيدر نها

 نام و نام خانوادگي تحويل گيرنده:      داوطلب ينام و نام خانوادگ

 خ وامضا:يتار         خ وامضا:يتار      

 باشد. يما ناقص بودن فاقد اعتبار يرنده و يل گيتحو يو امضا ين فرم بدون نام و نام خانوادگيتوجه: ا

 م.يباش يمهارت معذور م ين الملليرش فرم توسط دفتر مسابقات بيصورت از پذن ير ايل شود در غيد تكميموارد ستاره دار الزاماً با

         

 

            

 

 سال ماه روز

      

 

 

          

 



 

 

 مسابقات ملي مهارت شانزدهمین

 مرحله شهرستاني به تفكیك رشتهشرکت کنندگان آمار                                        2فرم شماره  
 

 نام استان: .............................................

 نام رشته رديف نام رشته رديف
 تعداد

    

    اتصاالت چوبي 17     نفره 3وتوليد تيمي  ساخت 1

نفره( 2مكاترونيك )تيمي  2     جواهر سازي 18    

    گل آرایي 19    طراحي مهندسي مكانيك 3

    خياطي )فناوري مد ( CNC    20تراش  4

    آشپزي CNC    21فرز  5

راه کارهاي نرم  -فناوري اطالعات 6

 افزاري براي تجارت

  
    قنادي) شيریني پزي ( 22 

 جوشكاري 7
    فناوري اتومبيل 23   

کاري دیوار و کف کاشي 8     نقاشي خودرو 24    

  طراحي فضاي سبز 25    صافكاري خودرو 9
نفره( 2)تيمي   

   

و گرمایشي لوله کشي 10  
    تبرید و تهویه 26   

مدیریت  –فناوري اطالعات  27    الكترونيك 11
شبكهسيستم هاي تحت   

   

    فناوري طراحي گرافيك 28    طراحي وب 12

جرچينيآ 13  تاسيسات الكتریكي 29    
  

 

نفره( 3آکواترونيك ) تيمي  30    کنترل صنعتي 14     

نفره( 2رباتيك )تيمي  15  کار با صفحات فلزي 31    
  

 

     کابينت سازي )چوبي( 16

 
 

 

 ق مورد تايید است.مشخصات فو           
 

 مدير کل:        مسئول مسابقات استان:



  

 

 مسابقات ملي مهارت  شانزدهمین

 آمار قبول شدگان مرحله شهرستاني به تفكیك رشته                                               3فرم شماره 
 

 نام استان: .............................................

 نام رشته رديف نام رشته رديف
 تعداد

    

    اتصاالت چوبي 17     نفره 3وتوليد تيمي  ساخت 1

نفره( 2مكاترونيك )تيمي  2     جواهر سازي 18    

    گل آرایي 19    طراحي مهندسي مكانيك 3

    خياطي )فناوري مد ( CNC    20تراش  4

    آشپزي CNC    21فرز  5

راه کارهاي نرم  -فناوري اطالعات 6

 افزاري براي تجارت

  
    قنادي) شيریني پزي ( 22 

 جوشكاري 7
    فناوري اتومبيل 23   

کاري دیوار و کف کاشي 8     نقاشي خودرو 24    

  طراحي فضاي سبز 25    صافكاري خودرو 9
نفره( 2)تيمي   

   

و گرمایشي لوله کشي 10  
    تبرید و تهویه 26   

مدیریت  –فناوري اطالعات  27    الكترونيك 11
شبكهسيستم هاي تحت   

   

    فناوري طراحي گرافيك 28    طراحي وب 12

جرچينيآ 13  تاسيسات الكتریكي 29    
  

 

نفره( 3آکواترونيك ) تيمي  30    کنترل صنعتي 14     

نفره( 2رباتيك )تيمي  15  کار با صفحات فلزي 31    
  

 

     کابينت سازي )چوبي( 16

 

 

      

 مشخصات فوق مورد تايید است.            

           

 مدير کل:     مسئول مسابقات استان:            



 

 

  مسابقات ملي مهارت شانزدهمین

 اسامي قبول شدگان مرحله شهرستاني فهرست                          4فرم شماره 

 

 ......................................  ن:شهرستااستان: ......................................... 

 

نام و نام خانوادگيرديفرشته
تاريخ تولدجنسیت

رتبهنمره
سطح 

تحصیالت

نوع 

داوطلبي

وضعیت 

نظام 

وظیفه

سابقه حضور 

در مسابقات 

ملي
 مالحظات

رتبهسالسالماهروزمردزن

                

               

               

               

               

                

               

               

               

               

 

 

 مشخصات فوق مورد تايید است.

 

 مدير کل:     مسئول مسابقات استان:
 



 

 مسابقات ملي مهارت شانزدهمين 

 6فرم 

 نام رشته: ......................................
ID نوع هر بخش زمان نمره دهي بارم عنوان بخشهاي پروژه 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G     

H     

   100 جمع

 

 

 

 

 

 كارشناس مسئول      كارشناس معاون

 ينام و نام خانوادگ      ينوادگنام و نام خا

 امضاء:        امضاء:

 

 

 

 شماره رشته:



 1 

 مسابقات ملي مهارت شانزدهمين 

 (Objectiveكمي ) -5فرم 
 ..................................................نام رشته: ...................

 .....بارم: ..............ژه: ...پرو ID........ .............عنوان پروژه: ...........................
اندازه/تلرانس  بارم عنوان رديف

 حاتيتوض

 زمان نمره دهي

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    جمع بارم زير پروژه

 

 كارشناس مسئول      كارشناس معاون

 ينام و نام خانوادگ      ينام و نام خانوادگ

 امضاء:        امضاء:

 

 شماره رشته:



 2 

 مسابقات ملي مهارت شانزدهمين 

 (Subjectiveكيفي ) -A5فرم 

 ..................................................نام رشته: ...................

 ....پروژه: ..........بارم: ........ IDعنوان پروژه: ................................................ 
 زمان نمره دهي بارم (Sub Projectعنوان زير پروژه ) رديف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   جمع بارم زير پروژه

 

 كارشناس مسئول      كارشناس معاون

 ينام و نام خانوادگ      ينام و نام خانوادگ

 امضاء:        امضاء:

 شماره رشته:



 3 

 مسابقات ملي مهارت شانزدهمين 
 فرم نمره دهي

 (Objectiveكمي ) -5فرم 

/

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 ينام و نام خانوادگ   ينام و نام خانوادگ   يو نام خانوادگنام 

 3كارشناس     2كارشناس     1كارشناس 

 ءامضا     ء امضا     ء امضا

 

 

 كارشناس مسئول      همراه كارشناس

 يگنام و نام خانواد      ينام و نام خانوادگ

 امضاء:        امضاء:

 ره رشته:شما



 4 

 مسابقات ملي مهارت شانزدهمين 
 فرم نمره دهي

 (Subjectiveكيفي ) -A5فرم 

/

 بارم آيتم رديف

 10نمرات كارشناسان از 

 كارشناس

1 

كارشناس 

2 

كارشناس 

3 

كارشناس 

4 

كارشناس 

5 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 ينام و نام خانوادگ     ينام و نام خانوادگ    ينام و نام خانوادگ     ينام و نام خانوادگ     ينام و نام خانوادگ

 5كارشناس   4كارشناس   3كارشناس   2كارشناس   1كارشناس 

 ءامضا   ء امضا   امضاء   امضاء   ء امضا

 

 

 

 كارشناس مسئول      همراهكارشناس 

 ينام و نام خانوادگ      ينام و نام خانوادگ

 امضاء:        امضاء:
 

 شماره رشته:



ردي

 ف
 نام رشته رديف نام رشته

 تعداد

    

    اتصاالت چوبي 17     نفره 3وتوليد تيمي  ساخت 1

نفره( 2مكاترونيك )تيمي  2     جواهر سازي 18    

    گل آرایي 19    طراحي مهندسي مكانيك 3

    خياطي )فناوري مد ( CNC    20تراش  4

    آشپزي CNC    21فرز  5

راه کارهاي  -فناوري اطالعات 6

 نرم افزاري براي تجارت

  
    قنادي) شيریني پزي ( 22 

 جوشكاري 7
    فناوري اتومبيل 23   

کاري دیوار و کف کاشي 8     نقاشي خودرو 24    

  طراحي فضاي سبز 25    صافكاري خودرو 9
نفره( 2)تيمي   

   

و گرمایشي لوله کشي 10  
    تبرید و تهویه 26   

 مدیریت –فناوري اطالعات  27    الكترونيك 11
شبكهسيستم هاي تحت   

   

    فناوري طراحي گرافيك 28    طراحي وب 12

جرچينيآ 13  تاسيسات الكتریكي 29    
  

 

 3آکواترونيك ) تيمي  30    کنترل صنعتي 14
 نفره(

   

نفره( 2رباتيك )تيمي  15  کار با صفحات فلزي 31    
  

 

     کابينت سازي )چوبي( 16

  



 

 

 مسابقات ملي مهارت شانزدهمین

  استانياسامي قبول شدگان مرحله فهرست                            8فرم شماره 

 

 استان: ......................................... 

 

نام و نام خانوادگيرديفرشته
تاريخ تولدجنسیت

رتبهنمره
سطح 

تحصیالت

نوع 

داوطلبي

وضعیت 

نظام 

هوظیف

سابقه حضور 

در مسابقات 

ملي
 مالحظات

رتبهسالسالماهروزمردزن

                

               

               

               

               

                

               

               

               

               

 

 

 مشخصات فوق مورد تايید است.

 

 مدير کل:     مسئول مسابقات استان:
 



 

 

 مسابقات ملي مهارت شانزدهمین

 اسامي کارشناسان همراه مرحله کشوري                           9فرم شماره 

 

 استان: ......................................... 

 

 رشتهنام و نام خانوادگيرديف
سطح تاريخ تولدجنسیت

تحصیالت

وضعیت 

استخدامي

سابقه حضور در مسابقات 

ملي

عنوانسالسالماهروزمردزن

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 مشخصات فوق مورد تايید است.

 

 مدير کل:     مسئول مسابقات استان:
 



                                                                                                                                         

 

 :مسابقات( يست رشته هايمطابق با ل

 

نام پدر:                                شماره شناسنامه :                              نام خانوادگي :                                    نام :                

 / سال              / ماه        تاريخ تولد: روز                                             شماره ملي :                           محل تولد   

رشته تحصيلي :                                                                                            □ دكترا:         □ :فوق ليسانس        □ ليسانس :       □فوق ديپلم    □ديپلم 

 سابقه کار:                                   س:يتدررشته             □حق التدريس              □پيماني              □رسمي :               □مربي        

 سابقه کار:              عنوان پست:                                   □قراداد مشخص           □پيماني               □رسمي :               □كارشناس 

 

 پست سازماني : 

 سابقه كار:   

 دستگاه :  نام 

 □ مربي :

 □ كارشناس :

 

 رشته تدريس : 

 رشته تحصيلي : 

  

 نام نرم افزار كاربردي :   

 :نام نرم افزار كاربردي    

 

 □ضعيف

 □ضعيف 

 

 □متوسط 

 □متوسط

 

 □خوب 

 □خوب 

 

 □عالي

 □عالي 

                                          

 م زبان خارجه:نا

 نام زبان خارجه:  

 

 □ضعيف 

 □ضعيف 

 

 □متوسط 

 □متوسط 

 

 □خوب

 □خوب 

 

 □عالي 

 □عالي

 عنوان دوره:   

 عنوان دوره:   

 

 مدت:

 مدت :

 

 محل آموزش:                            

 محل آموزش:                     :

  

 سال:   

 سال :   

 

 عنوان :

 عنوان :

 

 رشته :

 رشته :

  

 رشته:                                                               عنوان :سال:                                                                                             

 :رشته                                                               عنوان :   سال :                                                                                         

- 

 سال اخذ مدرك:                                                                                                رشته: 

سال اخذ مدرك:رشته :                                                                                             

 نوع حساب:                          نام شعبه :                           كد شعبه:                                       
 

 محل كار:  

 محل سكونت:   

شماره تلفن :                                          

لفن :شماره ت                                          

 شماره تلفن همراه :                         آدرس الكترونيكي :                                                                                                               

 تاريخ و محل امضا كارشناس

                                             موارد فوق مورد تائيد اينجانب است                          

 تاريخ و محل امضاء:                     :                                                             

 

 

 

 محل الصاق

 عکس



 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

 عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح  

              

              

              

              

              

              

 
             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              




