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 :ثبت نامنحوه 

بصورت   .portaltvto.comhttp://www/ای کشور به آدرسپورتال سازمان آموزش فنی و حرفهاز طريق 

 .ثبت نام کنیدغیر حضوری 

 شرايط عمومی متقاضيان شرکت در مسابقات ملی مهارت:

 تابعیت جمهوری اسالمی ايران

 مسلمان يا پیرو يكی از اديان تصريح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران

 داشتن سالمت جسمی و روانی برای حضور در مسابقات 

 التزام به رعايت تمامی قوانین و ضوابط مصوب شده از طرف ستاد اجرايی مسابقات

فناوری آب، های تاريخ دقیق ابتدائی سن شرکت کنندگان در نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت، برای رشته*

به بعد  11/10/1377ها و برای باقی رشته 11/10/1374 سايبریساخت و تولید تیمی، مكاترونیك و امنیت 

 است.)حتی با احتساب يك روز کمتر و يا بیشتر محاسبه می شود(

 مراحل اجرای مسابقات :

  .مراحل اجرای مسابقات شامل سه مرحله شهرستانی ، استانی و کشوری می باشد

 شرايط صعود از مرحله شهرستانی به مرحله استانی:

ه مرحله استانی را در مرحله شهرستانی کسب نمايند مستقیماً ب 100از  70رقابت کنندگانی که حد نصاب کلیه 

 راه خواهند يافت.

 :مسابقات استانی پروژهنمونه 

اصناف و ، خدماتی ،با تجربه سازمان، واحدهای صنعتی مرحله استانی با استفاده از تجربیات کارشناسانپروژه 

و  یگذشته در سامانه اينترنتی دفتر مسابقات مل یهاهای سالوژه. بانك پرطراحی می گرددها دانشگاه دیاسات

  موجوداست.جهت بهره برداری  www.skill.irantvto.irالمللی مهارت به نشانی بین
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 :مسابقات ملی مهارتنوزدهمين دوره و مکان برگزاری مان ز

 رشته استان رديف رشته استان رديف

1 
آذربايجان 

 شرقی
 9 فناوری آب

تربیت مرکز 

 کرج مربی

لوله کشی و گرمايشی، تاسیسات 

الكتريكی، الكترونیك، کابینت 

 سازی

 تهران 10 رباتیك )تیمی دو نفره( قزوين 2
خودرو،  فناوری خودرو، صافكاری

 نقاشی خودرو

 يزد cnc 11تراش و فرز  مرکزی 3
آجرچینی، کاشیكاری ديوار و کف، 

 گچكاری

 اصفهان 4

فناوری مد، گل آرايی، 

طراحی فضای سبز)تیمی دو 

 نفره(

 کرمان 12

تعمیرو نگهداری ماشین آالت 

سنگین، طراحی مهندسی مكانیك، 

 ساخت وتولید)تیمی سه نفره(

 13 تبريدتهويه و  خوزستان 5
سیستان و 

 بلوچستان
 جواهرسازی

6 
چهارمحال و 

 بختیاری
 مكاترونیك)تیمی دو نفره( خراسان رضوی 14 جوشكاری

 فارس 7
راهكارهای نرم افزاری برای 

 تجارت، طراحی گرافیك
 مازندران 15

آشپزی، قنادی ، طراحی صفحات 

وب، مديريت سیستم های تحت 

 شبكه

 البرز 8

اتصاالت کنترل صنعتی، 

چوبی، نجاری سازه های 

 چوبی

16 
متعاقباً اعالم 

 می شود

امنیت شبكه)تیمی دو نفره(، 

 اپلیكیشن موبايل

 
 

 

 .دانلود و مطالعه بفرمائید www.skill.irantvto.irبیشتر منشور مسابقات را از سایت  اتاطالعکسب برای 

 1399تابستان /  دفتر مسابقات ملی و بین المللی مهارت
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