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مقدمه
ايجاد بستر مناسب به منظور برگزاري رقابتهاي ساام ه دفمناد باراي رقابا

نظاا مناد

درمیان صاحبان مهارت صنعتگران ه پیشه هران در قامب برگزاري «مسابقات آزاد مهاارت» امكاان
ارزيابي ه مقايسه با يكديگر ه پیدايش شرايط بهبود ه ارتقاء سطح كمي هكیفي نظا ااي آموزشاي
مذكور با مزه فراگیري آموزش اي مهارتي ه مادا امعمر براي سرآمد بودن را فرا

ميسازد.

شرايط خاصي كه امرهزه تحوالت مستمر فناهري ا ه اقتصاد برمهارت ااي شاليي ه باازار
كار بههجود آهرده اس  ،جايگاه آموزش اي فني ه حرفاهاي را باراي ماا نگي باا ايا هضاعی
متحول بسیار موثرتر ساخته اس

ه سازمان را مصم نموده تا مسابقات آزاد مهاارت را باا اتكاا بار

دانش ه تجربیات ارزشمند چندي سامه اي سازمان در برگزاري مسابقات ه با حمايا

ه مكااري

بخش خصوصي  ،صنايع  ،اصناف ،اتحاديه ا ه بنگاه اي آموزشي برنامهريازي ه باه مرحياة اجارا
درمي آيد.

منشور مسابقات آزاد مهارت

كليات
مادة  - 1تعریف مسابقات آزاد مهارت

رقابت سا لم میان افراد ماهر كشور در زمینههايمختلف مهارتهااي فنا
رمایت بخش خصوص  ،صنایع  ،اصناف اتحادیه ها كه موجب شناسای

ررفاهاي تخصصا باا
كشف استعدادهاي برتار

نخبگان مهارت م شود فرصت را جهت نشان دادن لز م فراگیري آموزش هاي مهاارت

پركاردن

خالء موجود آموزش  ،ارتقاء فرهنگ مهارت آموزي افزایش توانمندیهاي مهارت در شاغلین بنگاهاي
اقتصادي فراهم م سازد
ماده  - 2اهداف مسابقات آزاد مهارت

ا داف كيي مسابقات آزاد مهارت  ،ايجاد تعامل سازنده ه پويا با بنگاه اي آموزشي ه بخش ااي صانعتي ،
اتحاديه ا ه اصناف در جه

ايجاد رقاب

سام ه اثرگذار میان دارندگان مهارت ااي فناي ه حرفاه اي ه

تخصصي ه مچنی گا برداشت در راستاي از بی بردن فقر مهارتي از میان قشار اي مختياج جامعاه باه
شرح زير مي باشد :

-1-2كشف استعدادهاي ررفهاي افراد ماهر ایجاد فرصت مناسب براي شكوفای مهارتها.
 2-2تر یج ارتقاي فرهنگ مهارت آموزي
– 2 -3شناسای نخبگان استادكاران مهارت
 -4-2فراهم نمودن فرصت مناسب براي رقابت سالم میان استاد كاران مهارت
-5-2معرف آموزشهاي مهارت

اهمیت نقش آن در توساعة اقتصااد باه مماوم ماردم جلاب ن ار

مسئوالن ،بنگاههاي اقتصادي ،صنایع صنوف براي مشااركت هرچاه بیشاتر در اجاراي مساابقات آزاد
اصناف.
 -2 -6ایجاد فرصت مناسب براي تبادل اطالمات فن
-7-2شناسای

تجارب ررفهاي بین شاغلین بنگاهها

معرف افراد ماهر نخبه به صنایع بنگاههاي اقتصادي.

 -2 -8ارتقاي سطح استانداردهاي آموزش مهارت در كشور.
 -2 -9بهنگام سازي دانش توانای شاغلین
 -10-2بررس

ضعیت مربیان از لحاظ توانمندي مهارت

درجه بندي صنوف صانایع بار اساا

مهارت موجود
-11-2تشویق نخبگان در ایجاد توسعه شركت هاي فنا ر بنیان انتقال دستا ردهاي مهارت



منشور مسابقات آزاد مهارت
مادة  - 3شرایط ثبت نام متقاضيان در مسابقات آزاد مهارت

 -1-3تابعیت جمهوري اسالم ایران.
 -2-3مسلمان یا پیر یك از ادیان تصریح شده در قانون اساس جمهوري اسالم ایران.
 -3-3التزام ممل به قانون اساس جمهوري اسالم ایران.
 -4-3مدم امتیاد به هرگونه مواد مخدر ر انگردان
 -5-3التزام به رمایت تمام قوانین ضوابط مصوب شده از طرف ستاد اجرای مسابقات .
اطالعرسانی و شناسائی
مادة–4اطالع رسانی

 -اطالعرسان از طریق جراید مموم

سایل ارتباط جمع به صاورت سراساري كشاوري از

طریق مكاتبات یا مراجعة رضوري به تماام ساازمانهاي آموزشا
ارگانهاي آموزش  ،صنعت

صانعت

اصاناف ،اتحادیاه هاا،

كانونهاي فرهنگ انجام م پذیرد.

مادة - 5نحوة ثبت نام و مدارك الزم برای ثبت نام:
نحوة ثبت نام:

ثبت نام در این مسابقات با مراجعه رضوري به ادارات كل آماوزش فنا
م گیرد.
مدارك الزم برای ثبت نام

 -1-5مكس  3×4تمام رخ جدید
 -2-5كپ از تمام صفحات شناسنامه
 -3-5كپ كارت مل

ررفاه اي اساتان انجاام

منشور مسابقات آزاد مهارت

اجرای مسابقات
مادة–6اجرای مسابقات:

مسابقات آزاد مهارت در ده سطح استاني ه كشوري ه بصورت جداگانه به شرح زير برگزار مي گردد.
 -1بررس

انتخاب رام جهت برگزاري مسابقات آزاد مهارت

 -2امالم آمادگ استانها بصورت مكتوب به دفتر مسابقات مل

بینالملل مهارت باا توجاه باه توانمنادیهاي

استان رامیان منطقه جهت اجرا
 -3م سابقات آزاد مهارت در هر د سطح استان

كشوري به صورت پر ژه هاي ممل خواهد بود.

 -1-6سطح استانی

 -1-1-6در سطح استان  ،مسابقات آزاد مهاارت منحصارا در اساتان مجاري باراي سااكنین هماان اساتان
برنامهریزي اجرا نفرات برتر مشخص م گردد.
 -2-1-6تعداد رقابت كنندگان هر رشته در سطح استان با هماهنگ رام مسابقات استان مجري تعیین در
پورتال جامع سازمان ثبت خواهد شد.
 -2-6سطح كشوری

 -1-2-6در سطح كشوري ،مسابقات آزاد مهارت در استان مجري با رضور رقابات كننادگان ساایر اساتانها
برگزار خواهد شد.
 -2-2-6در این سطح ،نفرات منتخب هر استان جهت رضور در مسابقات كشوري در پورتال جامع سازمان ثبت
خواهند شد.
تبصره  :تعداد نفرات مجاز استان مجري جهت شركت در مسابقات كشوري  ،توسط همان استان با همااهنگ
رام مسابقات تعیین به دفتر مسابقات امالم م گردد.
تبصره  : 2تعداد نفرات مجاز سایر استانها جهت شركت در مسابقات كشوري قبل از شار ع مساابقات ،توساط
دفتر مسابقات با هماهنگ استان مجري رامیان مربوطه امالم خواهد شد.
 -3-2-6مشخصات نفرات منتخب استانها م بایست  20ر ز قبل از برگازاري مساابقات كشاوري در پورتاال
جامع سازمان آموزش فن

ررفه اي كشور به نشان  www.portaltvto.comثبت گردد.

 -4-2-6رقابت كنندگان سطح كشوري مسابقات آزاد مهارت پس از بررس
مل

تایید نهای توسط دفتر مسابقات

بین الملل مهارت به استان مجري امالم م گردد.

تبصرة  : 1در صورت انصراف قبول شدگان از ادامه شركت در مسابقات ،نفر جایگزین معرف م گردد.
تبصرة  : 2پس از پایان مهلت تعیین شده امكان ثبت نفرات منتخب استانها در پورتال امكان پذیر نم باشد.
 -1-2-6مدت زمان مسابقه بر اسا

نوع پر ژه تصمیم كمیته فن رشته رداكثر در 2ر ز اجرا خواهد شد.

 -2-2-6نحوة سنجش پر ژه ممل در این مررله مطابق سیستم ارزشیاب مسابقات مل

بین الملل مهارت م باشد.

منشور مسابقات آزاد مهارت

 -3-2-6نفرات برتر هر رشته (نفرات ا ل) مجاز به رضور در رشته هاي مشابه مسابقات آزاد مهارت در سالهاي بعاد
نخواهند بود.
 -4-2-6استان مجري مسابقات پس از اتمام مررله كشوري م بایست مستندات نتاایج كساب شاده را باه دفتار
مسابقات مل

بین الملل مهارت ارسال نمایند.

 -5-2-6در تمام مرارل برگزاري مسابقات استان

داشت.

كشوري نمایندگان از طرف راام مساابقات رضاور خواهناد

منشور مسابقات آزاد مهارت
مادة – 7طراحی پروژه

پر ژههاي مررلة كشوري در رشتههاي مشخص تحت ن ارت دفتر مسابقات مل
توسط كمیته تخصص رشته مربوطه متشكل از صارب ن ران اصناف

بینالملل مهارت

اردهاي صنعت مربوطه

متخصصان مربیان در ن بر ن سازمان طرار خواهد شد.
تبصرة  :1طراران پر ژه م توانند از كارشناسان با تجربه سازمان ،ارد هاي صنعت

خدمات

اساتید دانشگاه ها باشند.
مادة -8عوامل اجرایی مسابقات آزاد مهارت
 -1-8عوامل اجرایی مسابقات آزاد مهارت در مرحله استانی

اجراي مسابقات آزاد مهارت در مررلةاستان برمهدة كمیته اجرای مسابقات مهارت استان است.
 -1-1-8تركيب اعضای اجرایی مسابقات استان:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

-10
-11

مدیركل استان

(رئیس كمیته فن )
صنایع اصناف.

نمایندگان بخش خصوص

مسئول مسابقات مل مهارت استان
كارشنا

آموزش در صنایع استان

مسئول ر ابط مموم استان

(جذب مشاركت)
(تبلیغات اطالع رسان مسابقات)

معا ن ادارة كل استان به انتخاب رئیس كمیته فن
رئیس ادارة امور مموم

پشتیبان استان

مسئول رراست استان

(مسئول فن

( مسئول پشتیبان )

(مسئول رفاظت رراست مسابقات)

مسول رسیدگ به شكایات :به انتخاب مدیر كل استان.
د نفر از ر ساي مراكز ،آموزشگاههاي آزاد 
رئیس اداره سنجش استان


 -2-8عوامل اجرایی مسابقات آزاد مهارت در مرحله كشوری:

 -1-2-8تركیب امضاي اجرای مسابقات استان مجري :

 -1مدیركل استان

(رئیس كمیته فن )

 -2نمایندگان بخش خصوص
 -3كارشنا

اجرای )

صنایع اصناف

مسابقات مل مهارت استان میزبان

اصاناف

منشور مسابقات آزاد مهارت

 -4كارشنا

آموزش در صنایع 

 -5رئیس اداره سنجش ارزشیاب
 -6مسئول ر ابط مموم

( تبلیغات اطالع رسان مسابقات)

 -7معا ن ادارة كل استان میزبان به انتخاب رئیس كمیته فن
 -8رئیس ادارة امور مموم
-9

پشتیبان

(مسئول پشتیبان )

كارشناسان مسئول رشته

 -10كارشنا

تجهیز

  -11مسئول رراست استان


( مسئول فن

اجرای )

(مسئول رفاظت رراست مسابقات)

 -12مسول رسیدگ به شكایات  :به انتخاب مدیر كل استان

 -2-2-8كارشناس مسئول

مسئولیت هدایت رهبري كارشناسان تخصص

رقابتكنندگان ،براي طرار پر ژه اجراي صحیح

مناسب مسابقات در رشته مورد ن ررا برمهده دارد.
تبصره :انتخاب كارشنا
مل

مسئول در مررله كشوري توسط استان مجري با هماهنگ دفتار مساابقات

بین الملل مهارت صورت خواهد گرفت.

 -3-2-8كارشناس داور

كارشناس است كه با دموت استان مجري جهت همكاري در اجاراي مررلاة كشاوري مساابقات آزاد
مهارت در كنار كارشنا

مسئول به من ور همكاري در ارزشیاب پر ژه هاا اجاراي صاحیح كامال

قوانین رمایت موارد ایمن

بهداشت راكم بر رشته مورد ن ر رضور م یابد.

 -8-2-4مسئول فنی و تجهيز كارگاه

ظیفة آمادهسازي كارگاه قبل از مسابقات ن ارت بركاركرد دستگاهها در طاول مساابقات رفاع
اشكاالت ارتمال را بر مهده دارد.
تبصرة :1تعیین ابالغ مسئول فن

تجهیز كارگاه به مهده مدیر كل استان میزبان م باشد.

منشور مسابقات آزاد مهارت
مادة  : 9نحوة داوری مسابقات

دا ري مسابقات با مشاركت كارشناسان مسئول ،مربیان با تجربه در ن بر ن سازمان  ،كارشناساان
متخصص اتحادیه ها انجام م پذیرد .ارزیاب نتایج مطابق دستورالعمل نحوه ارزشیاب پر ژههاا انجاام
م پذیرد.
تبصرة :1استان مجري م بایست تمام مرارل مسابقات را به من ور فراهم باودن امكاان رسایدگ باه
شكایات ارتمال یا بررس مجدد مستندسازي نماید.
تبصارة :2تمام مدارك ارزیاب

پر ژهها باید در محل امن نگهاداري شاود تاا درصاورت نیااز باه

بازنگري مورد استفاده قرار گیرد (با هماهنگ رراست) .
تبصرة :3در صورت بر ز هر گونه مشكل در رین برگزاري مسابقات،رقابتكننده م بایسات امتاراض
خود را به صورت مكتوب در زمان برگزاري مسابقات به كارشنا

مسئول ارائه نماید.

تبصره  :4در مررله كشوري ناظران از اتحادیه اصناف در هر رشته رضور خواهند داشت.
مادة  – 10نحوة تقدیر از برگزیدگان

تقدیر از برگزیدگان مسابقات ط مراسم رسم در استان مجري صورت خواهد پذیرفت.
نفرات برتر گواه رضور در مسابقات با ذكر نام رشته برگزار شده با امضاي مدیركل آموزش فن
ررفه اي استان مجري به همراه لوگوي رامیان مسابقات دریافت خواهند كرد.
مادة  - 11اقدامات انضباطی در مسابقات آزاد مهارت:

 -11-1در صورت تخط از مقررات ،برگازار كننادگان مساابقه دهنادگان رساب ماورد باا تصامیمات
انضباط اتخاذ شده مواجه از سیستم مسابقات رذف خواهند شد .
 -11-2مواماال برگاازاري مسااابقه در صااورت مشاااهده تخلااف تخط ا از قااانون مقااررات مسااابقه
(دستورالعمل اجرائ مسابقات) ملزم به گزارش كتب مورد تخلف به ناظر ستاد كمیتاة اجرائا هساتند.
این گزارش باید در موارد خاص ،دراختیار كمیتة ن ارت رسیدگ به شكایات قرار گیرد گزارش نهای
مراجع رسیدگ كننده نیز باید در اسرع قت به اطالع رئیس ستاد اجرای مسابقات برسد.

منشور مسابقات آزاد مهارت

مادة  - 12نحوة رسيدگی به شکایات/مشکالت حين مسابقه/پاسخگویی به مسابقات:
 -1-12نحوة پاسخگویی به سؤاالت شركت كنندگان

در صورت جود نقاط مبهم در سواالت یا پر ژه نیاز به پاسخگوئ توسط موامل اجرای در زمان مسابقه
مرارل زیر جهت پاسخگوی به سواالت م بایست انجام شود:
 -1شركت كننده با باال آ ردن دست خود كارشنا
 -2كارشنا

مسئول یا كارشناس كه توسط كارشنا

مسئول را آگاه م كند.
مسئول تعیین م شود براي پاساخگوی باه

سؤال شركت كننده امزام م شوند.


 -3سؤال شركت كننده به كارشنا

مسئول امالم پاسخ به ي انتقال داده خواهد شد.

 -12-2نحوة رسيدگی به اعتراض و رفع مشکالت در حين مسابقه :

در صورت بر ز مشكل در اجراي مسابقات ،مرارل زیر براي رسیدگ

مرتفع نمودن مشكل ما بایسات

انجام شود:
-1

رقابتكننده مشكل خود را به كارشنا

مسئول امالم م دارد.

-2

كارشنا

مسئول موظف به پیگیري برطرف نمودن مشكل شركت كنندگان است.

-3

كارشنا

مسئول موظف به رفظ زمان اتالف قت براي رقابتكنناده در زماان برطارف نماودن

مشكل دادن قت اضافه به شركت كنندگان در همان ر ز جاري است.
-4

كارشنا

مسئول موظف است گزارش مشكل پیش آمده امتراضات شاركت كننادگان

نحاوة

رسیدگ به آن را در پایان هر ر ز به صورت كتب به كمیتة رسیدگ به شكایات ارائه دهد.
 -5كلیه اقدامات انجامشده به سیلة ناظران ستاد كمیته ن ارت رسیدگ به شكایات در صورتجلسة
كمیته منوان پس از پایان ر ز به ستاد اجرای ارائه خواهد شد.
 -6رسیدگ به امتراضات به صورت ر زانه در زمان بر ز مشكل در مسابقات صورت خواهد گرفات
پس از پایان مسابقات دیگر به هیچ امتراض رسیدگ نخواهد شد.

