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  : مقدمه
  

در آسـتانه برگـزاري هجـدهمین مسـابقات ملـی مهـارت هسـتیم بـا انتشـار مجموعـه حاضـر سـعی             حال کـه  
برآن است تـا ایـن مسـابقات را بـا نظـم و دقـت و اعتبـاري بـیش از پـیش برگـزار نمـاییم و همچنـان مسـیر              

  رشد و تعالی جوانان ماهر و نخبه این مرز و بوم را فراهم آوریم .
کشـور مـا  سـابقه تـاریخی چهـل و پـنج سـاله دارد.تجربـه برگـزاري هفـده           برگزاري مسابقات ملی مهارت در 

دوره مسابقه ملی  پـس از انقـالب شـکوهمند اسـالمی و حضـور در هشـت مسـابقه جهـانی مهـارت موجبـات           
اصالح گام به گام ایـن فراینـد را فـراهم آورده اسـت و منجـر بـه کـاهش سـطح اخـتالف مسـابقات ملـی بـا             

امیـد اسـت در ایـن دوره نیـز بتـوانیم زمینـه مناسـب را بـراي رقابـت جوانـان            مسابقات جهـانی شـده اسـت.   
عزیــز کشــورمان فــراهم آورده و شــاهد موفقیــت و ســرافرازي ایــن عزیــزان باشــیم. همچنــین در نظــر اســت 
ــاي اقتصــادي و      ــاه ه ــاالن عرصــه صــنعت و بنگ ــا فع ــراهم آورد ت ــد شــرایطی را ف ــن مســابقات بتوان ــه ای ک

تالشـگران عرصـه مهـارت آمـوزي بتواننـد بـه تبـادل تجربیـات و اندیشـه هـا پرداختـه و             دانشگاه ها در کنار
موجبـات همفکــري و هــم اندیشــی ایـن عزیــزان در راســتاي  حــل مســائل مـرتبط بــا عرصــه کــار آفرینــی و    
اشـتغال فـراهم گـردد.در خاتمــه یـاد آور مـی گــردد سـازمان آمـوزش فنـی و حرفــه اي کشـور بـا همکــاري           

ازمانی  و فعـاالن بخــش خصوصــی تمـام تــالش خــود را بـراي برگــزاري ایــن مســابقات در    حامیـان بــرون ســ 
سطح استاندارد و جهانی انجـام داده و امیـد دارد کـه ایـن تـالش بتوانـد بـه عنـوان گـام کـوچکی در راسـتاي            

  تحقق اهداف سازمانی و ملی محسوب گردد.
  
  
  

  
  دفتر مسابقات ملی و بین المللی مهارت

 1395اسفند 
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  کلیات :فصل یکم
  
  تعریف مسابقات ملی مهارت - 1 ةماد

شور در زمینه    سالم جوانان ک ستعدادهاي برتر       موجب که اي مهارت فنی و حرفههاي رقابت  شف ا سایی و ک  شنا
  .گرددمی مهارتی

  ملی مهارت اهداف مسابقات - 2ماده 
  بوم این مرز و فرهنگ مهارت آموزي در میان جوانان ارتقاء-1-2
هاي جلب نظر مسئوالن، بنگاهآن در توسعۀ اقتصاد به عموم مردم، اهمیت نقش  هاي مهارتی ومعرفی آموزش-2-2

صنایع وصنوف براي مشارکت هرچه بیشتر در اجراي مسابقات ملی       آموزشگاه هاي آزاد فنی و حرفه اي، اقتصادي، 
  مهارت.

  ارتقاء سطح استانداردهاي آموزش مهارت در کشور -3-2
سطح مهارت  هاي حرفهایجاد بستر مناسب براي ارتقاي مهارت   -2 -4 شناسایی کمبودها    هاي جهانیاي کشور تا  و 

  ریزي براي رفع آنها.اي و برنامههاي فنی وحرفهدر آموزش
 اي .ایجاد فرصتی مناسب براي تبادل اطالعات فنی و تجارب حرفه -5-2

  فراهم نمودن فرصت مناسب براي رقابت سالم میان جوانان کشور -6-2
  هاي اقتصادي.بنگاه به صنایع ومعرفی افراد ماهر  اي جوانان وکشف استعدادهاي حرفه  -2 -7
  در جوانان براي کسب مهارت  هایجاد انگیز -8-2

  ثبت نام و رسانیاطالعفصل دوم: 
  نحوه اطالع رسانی–3ةماد

 اتمکاتبق یو از طر کشوري و  يبه صورت سراسر   وسایل ارتباط جمعی   از طریق جراید عمومی و رسانی اطالع -
ضوري به   ۀیا مراجع سازمانهاي  ح صنعتی و   تمامی  شی و  صناف  آموز ش  يهاارگان ،ا صنعت یآموز  يهاکانونو  ی، 

  انجام می پذیرد. و انجمن هاي صنفی آموزشگاه هاي آزاد فنی و حرفه اي یفرهنگ
  شرایط ثبت نام متقاضیان در مسابقات مهارت - 4مادة 

  تابعیت جمهوري اسالمی ایران. -1-4
  ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران. مسلمان یا پیرو یکی از -2-4
  التزام عملی به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران. -3-4
  داشتن سالمت جسمی و روانی براي حضور در مسابقات و عدم اعتیاد به هرگونه مواد مخدر و روانگردان-4-4
  ف ستاد اجرایی مسابقات  .التزام به رعایت تمامی قوانین وضوابط مصوب شده از طر -5-4
شرکت کنندگان ،براي رشته   ابتدائتاریخ دقیق -4 -6 سن    11/10/1372» مکاترونیک«و » ساخت و تولید تیمی «ي های 
  یا بیشتر محاسبه می شود) و است.(حتی با احتساب یک روز کمتر به بعد 11/10/1375ها براي باقی رشته و
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صر  سابقات  : 1ه تب شته  مهارتملی مدال آوران م شرکت در  ادوار گذ شته  مجاز به  سابقات ملی مهارت  هیچ یک از ر هاي م
  باشند.نمی

: مدال آوران رشــته هاي انفرادي به شــرط داشــتن شــرایط ســنی می توانند در دوره هاي آتی دریکی از دو رشــته 2 تبصــره
  . ساخت وتولید تیمی حضور یابند مکاترونیک و

  .دوره شرکت در مسابقات بال مانع میباشد 3که مدال کسب نمی کنند تا : حضور شرکت کنندگانی 3تبصره 
  ثبت نامبراي و مدارك الزم  ثبت نام ةنحو  - 5 ةماد
  : ثبت نام ةنحو

ستانی در    شهر ضوري در مراکز       ثبت نام مرحله  صورت ح سابقات ملی و بین المللی مهارت و ب پورتال دفتر م
 .پذیردانجام می 4/69/ 23تا تاریخ از زمان ابالغ منشور آموزش فنی و حرفه اي هر شهرستان 

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

  جدیدتمام رخ  3×4عکس  - 5 -1
  شناسنامهکپی از تمام صفحات  - 5 -2
  کپی کارت ملی - 5 -3
  آموزشی مرتبط یا معرفی نامه از نهاد مدرك تحصیلیآخرین کپی  -4-5
  .ر و مشمول)ونظام وظیفه (براي داوطلبان ذککارت پایان خدمت یا معافیت  - 5 -5
  .ارنددکه معافیت تحصیلی  ن ذکوراویژه داوطلب ن بهدانشجویان و محصالبراي گواهی اشتغال به تحصیل  -6-5
  

ان یبه پا 30/6/1397خ یتارآنها تا  يسـرباز هسـتند و   يکه در حال انجام خدمت مقدس سـرباز  يفرادا شـرکت  :1 ةتبصــر
حل خدمت  م یهاز فرماندتأیید  ۀبرگ ۀارائ ن دوره از مسابقات بالمانع است.یدر امجاز  یط سنیمشروط به داشتن شرارسد یم

  ست.یک الزامیةسربازان مشمول تبصران خدمت یخ پایتارتأیید و 
  استان شرکت کرده اند، در مراحل بعدي حق تغییر استان را ندارند.رقابت کنندگانی که در مرحله شهرستانی از یک  :2تبصرة 
رقابت کنندگانی که در دوره هاي قبل از یک استان شرکت کرده اند تنها در صورت تغییر محل زندگی، محل کار یا    : 3تبصرة  

  محل تحصیل (با ارائه مدارك مثبته قبل از ثبت نام) می توانند از استان دیگري شرکت نمایند.

  اجراي مسابقات: سومفصل 
  مراحل مسابقات–6ةماد

  .شودمی استانی و کشوري برگزار ،شهرستانی ۀمسابقات در سه مرحل
  شهرستانی ۀمرحل -1-6

(کتبی ، عملی،  در این مرحله هر استان مجاز می باشد نسبت به شناسایی افراد واجد شرایط اقدام و پس از ارزشیابی الزم
  در پورتال دفتر مسابقات تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام اقدام نماید.اکستابی و درج نمره  اي،...)مصاحبه
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: هر استان می بایست نسبت به طراحی سازوکار مناسب و یکسان جهت ارزشیابی متقاضیان هر رشته اقدام             1تبصره  
 نماید.

  به مسابقات استانی راه پیدا خواهد کرد. زیدهبرگدر هر رشته بعنوان :  از  هر شهرستان یک نفر یا یک تیم  2بصره ت
  می باشد. 70: حداقل نمره قبولی در مرحله شهرستانی نمره  3تبصره 

صالحیت         قبول : 4تبصــرة  ست از نظر  ستانی می بای شهر اي مورد تأیید اداره کل هاي عمومی و حرفهشدگان مرحلۀ 
  .اي استان مربوط قرار گیرندآموزش فنی و حرفه

  
  استانی ۀمرحل -2-6

عملی مورد تایید دفتر     هاي هژبر اســـاس پرو وها  زمان و هماهنگ در تمامی اســـتان     هم اجراي این مرحله به صـــورت  
  مهارت خواهد بود . و بین المللی ملیمسابقات 

  1396سال  ردادم 6و  5استانی :  ۀمسابقات مرحل يخ برگزاریتار -1-2-6
  .ساعت 8حداکثر و  4: حداقل مسابقهمدت زمان  -2-2-6
  .یعمل ةجش: پروژسن ةنحو -3-2-6
مرحلۀ  را کسب کرده باشد به   امتیاز  100از  70در این مرحله نفر برتر هر استان در هر رشته که حد نصاب     -4-2-6

  .یابدمی راهکشوري 
نام به همراه     یکپ -5-2-6 ه مرحل  راه یافتگان به   اي یدیه صـــالحیت اخالق حرفه     أیو ت مدارك   تمامی فرم ثبت 

  مهارت ارسال شود.المللی بین ملی و به دفتر مسابقات30/5/1396خیست تا تاریبایم کشوري
صرة   ستانی به       :1تب ستان اقدام به اعزام برگزیدگان مرحله ا صورت تایید کمیته فنی ا ادارات کل موظفند تنها در 

شتیاق،  شفاهی در   مرحله کشوري نمایند .این تایید ناشی از گزارشات کتبی و     ي فنی ومهارت ها انگیزه و خصوص ا
  بود.تخصصی از عملکرد برگزیدگان خواهد 

  کشوري ۀمرحل -3-6
سابقات    شوري م ستان ، منتخبین در مرحله ک ستاد اجرایی    هاي تعییندر محل ،هاا با  روز کاري  4 یا 3 در شده از طرف 

  به رقابت می پردازند. یکدیگر
  1396ماه سال  آذر دومنیمه  :يخ برگزاریتار -1-3-6
  .ساعت 22: حداکثر مسابقهمدت زمان  -2-3-6
  .یسنجش: پروژه عمل ةنحو -3-3-6
شور  اي آموزش فنی و حرفهسازمان   -4-3-6 سبت به اعزام قطعی  هیچک سابقات ملی  گونه تعهدي ن مدال آوران م

  .نداردرا مهارت به مسابقات جهانی مهارت 
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هایی شتهرمرحلۀ کشوري مسابقات  ،افرادبندي رتبهو  کنندگانشرکتبه منظور امکان ارزیابی از توانمندي  :1ةتبصر
شوند  ضور حداقل  ،که براي اولین و دومین بار برگزار می  شته  و کنندهشرکت نفر 8با ح سومین بار  هایی ر که براي 

  می یابد.رسمیت  نفر10 لحداقبا حضور  ،برگزار می شوند
تیم مســابقات  8ســومین بار حداقل  تیم و 6دومین بار با حداقل  در خصــوص رشــته هاي تیمی اولین و :2تبصــرة

  رسمیت مییابد.
که طوري  بهحاضر نشوند مرحلۀ کشوري استانی در آن رشته در مسابقات ۀ مرحلشدگان قبولچنانچه به هر دلیلی 

سابقه     يبرا سد   شروع م صاب الزم نر سابقات  به حد ن ضور  ددالیل ع. دفتر م و در  را پیگیري کنندگانشرکت م ح
شرکت کننده         ستان یا  سوي ا صور از  صمیم   برايگزارش الزم تهیه و  ،صورت ق ضباطی و   اتخاذ ت ضوابط ان  جهت 

  .ارجاع می گردد مسابقاتی کمیته فن اجراي رشته به و تنبیهی
صر  شته  :3ةتب صر هایی ر شده   کننده شرکت یک به دلیل کاهش تعداد  ةکه در تب سمیت خارج  صورت اند، از ر  در 

سابقات  صالحدید   شی برگز   د نمی توانکمیته فنی م صورت نمای شوند  به  ست ار  شته هاي   برگزیدگان قابل ذکر ا ر
  .باشنداین منشور برخوردار نمی 11ماده  از تسهیالت نمایشی

شته، از حضور در   مرحلۀ کشوري  ۀبه علت عدم برگزاري مسابق  ،دویک و  ةافرادي که در تبصر  :4ةتبصر  در یک ر
شوري   سابق      اند بازماندهمرحلۀ ک سنی و برگزاري م شرایط  صورت احراز  سال ات در  ۀ مرحلدر می توانند  ،آتی در 

  حضور یابند .) شهرستانی ۀ(بدون شرکت در مرحل استانی
 صرفاً سازي  اردوهاي آماده،کشور اي سازمان آموزش فنی و حرفه  گذاريسیاست  شوراي   تصمیمات برابر  :5ةتبصر 

ــته ــط هایی در رش ــابقات کمیته فنی وکه در ارزیابی به عمل آمده توس از به مهارت مجالمللی بین ملی و دفتر مس
ضور در   سابقات جهانی مهارت   پنجمینچهل و ح سیه  (م شد و       )2019 -رو شکیل خواهد  شوند، ت شخیص داده   ت

سابقات  تأیید مورد اي و اخالق حرفه یو اجتماعاي حرفهي هاصالحیت که از نظر  یآورانمدال ستند دفتر م از مج ه
  .خواهند شد)2019 -روسیه (مهارت  یمسابقات جهان يسازآماده يبه حضور در اردوها

پس از  )2019 -روســیه (مســابقات جهانی مهارت  پنجمینو نفرات اعزامی به چهل و ها رشــتهاســامی  : 6ةتبصــر
سی سازي  آمادهبرگزاري اردوهاي  صالحیت  و برر شته مورد    هاي کامل  صی آنها در ر ص ا تحداکثر، نظرعمومی و تخ

  د شد.نقطعی خواه ( سه ماه قبل از اعزام )،سازمان جهانی مهارتثبت نام تعیین شده آخرین مهلت 
ص   مدال آوران دوره هاي گذشته مسابقات ملی مهارت که   :7ةتبصر  ورت به مسابقات جهانی اعزام نگردیده اند در 

رکت ش ، در اردوي آماده سازي مسابقات جهانی دوساالنه بعدي    می توانند و تایید کمیته فنیدارا بودن شرایط سنی   
  .کنند

،  با در نظر داشتن صالحدید ملی براي   6هاي محذوف مطابق تبصرة برگزیدگان حاضر در اردوها در رشته   :8تبصرة 
سابقات جهانی مهارت موظف به     ضور مقتدرانه در م صوص این    ح سپردن تعهد براي پذیرش نظر کمیته فنی در خ

  مهم است.
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صرة   ستند حداکثر      : 9تب شرکت کننده موظف ه ستان هاي  سابقات     2ا شوري م هفته بعد از اعالم نتایج مرحله ک
اقدام نمایند، در غیر این صورت میزبان مسئولیتی در قبال حفظ و  به استان مربوطه نسبت به انتقال پروژه هاي خود

  نگهداري پروژه مربوط نخواهد داشت.
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  طراحی پروژه– 7 ةماد
  شهرستانی ۀمرحل -1-7

انجام خواهد  70انتخاب نفر برگزیده در این مرحله بوسیله ارزشیابی صورت گرفته توسط استان و با کسب حداقل نمره       
  شد.

  استانی ۀمرحل– 2-7
متخصصان درون    وبا حضور مربیان   ساعت می باشد) و   8وحداکثر  4حداقل وژه مرحله استانی به صورت عملی (  پر
  مدعو دفتر مسابقات برگزار می گردد.برون سازمانی  و

صر  سازمان    می طراحان پروژه:1 ةتب سان با تجربه  شنا صن  ،توانند از کار صناف  ی و خدماتی وعتواحدهاي  ساتی  ا د و ا
  باشند. ها دانشگاه

ــالهاي  پروژهبانک   ( ــامان     هاي سـ ــابقات  ۀگذشـــته در سـ ــانی  مهارت  المللی بین ملی و اینترنتی دفتر مسـ به نشـ
WWW.SKILL.IRANTVTO.IR استموجود.(  

  مرحلۀ کشوري– 7 -3
ــوري هاي پروژهنمونه  -1-3-7 ــتهدر مرحلۀ کش ــخص وهاي رش ــابقاتدفتر  و تحت نظارتمجاز  مش ملی و  مس

شته      و المللی مهارت بین سازمان و مدرس  متخصصان   از متشکل توسط کمیته تخصصی ر ن او مربیان درون و برون 
 وکاربرد در صــنعت جهانیمســابقات و با رویکرد  مربوطهواحدهاي صــنعتی  دانشــگاهی و صــاحب نظران اصــناف

 عموم قرار خواهد گرفت.طراحی و دراختیار 

وســیلۀ تمامی بهها پروژه ۀمونروز قبل از شــروع مســابقات) ن 3(مســابقات کشــوري  يبرگزاردر زمان  -2-3-7
سان     شنا ضر در  کار شوري  حا سابقات  مرحلۀ ک سان می    مورد بازنگري قرار گرفته وم شنا  30رکثحدا توانندکار

صلی   ةو به عنوان پروژداده تغییر پروژه را درصد   شامل حذف    30( ارائه نمایندمرحلۀ کشوري  در ا درصد تغییر 
 30در صورت نیاز به تغییر بیشتر از    وو حذف بخشی از پروژه مغایر منشور می باشد)     بخشی از پروژه نمی باشد  

بین المللی مهارت پیش از آماده  ملی و دفتر مســابقات دریافت تائیدیهدرصــد ، کارشــناس مســئول موظف به 
  . سازي پروژه می باشد

سا  هایی در مورد رشته  7-3-2موضوع بند   :1 ةتبصر  سازمان  یصورت خواهد گرفت که نمونه پروژه آنها در  به ت 
  قرار دارد. WWW.SKILL.IRANTVTO.IRنشانی 
می بایست انجام گیرد که در فهرست تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی نسبت      اي به گونهها تغییرات پروژه :2 ةتبصر 

  کشوري تغییري صورت نگیرد.پروژه قبلی ارائه شده به 
  .ستنیپذیر ی کار امکانیبندي اجرازمان برنامهو ها تغییري در پروژهگونه پس از شروع مسابقات هیچ :3 ةتبصر

مدیریت اجرایی رشته (کارشناس مسئول، کارشناس معاون و کارشناس ستاد)موظف هستند قبل از شروع          :5تبصرة 
  مسابقات مرحله کشوري یکبار نسبت به اجراي پروژه نمونه کشوري جهت رفع نواقص احتمالی اقدام نمایند.

  

http://www.SKILL.IRANTVTO.IR
http://www.SKILL.IRANTVTO.IR
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  مسابقات اجرایی فرایند :چهارمفصل 
  
  مدیریت اجرایی مسابقات– 8 ةماد

  مسابقات ملی مهارت اجراییستاد -1-8
و  هاستان او ها تهین کمیجاد تعامل بیمراحل مسابقات و ا  يبرگزار يهاسیاست  و اتخاذ ریزي برنامهستاد این  ۀوظیف

  باشد. می مهارت مسابقات ملی برگزاريدر و برون سازمانی نیسازما درونحداکثر بهره برداري از ظرفیتهاي موجود
  :مسابقات ملی مهارت اجراییستادترکیب اعضاي 

  ( رئیس ستاد اجرایی )ریاست سازمان  -1-1-8
  )اجرایی رئیس ستادنایب  (  سازمانریزي برنامهمعاون پژوهش و -2-1-8
  المللی مهارت (دبیرستاد) مدیر دفتر مسابقات بین -3-1-8
  معاونان سازمان (اعضاي ستاد) -4-1-8
  (عضو ستاد) رئیس مرکز تربیت مربی -5-1-8
  مدیرکل آزمون و ارزشیابی (عضو ستاد) -6-1-8
  (رئیس کمیته حفاظت و حراست)  مدیر کل دفتر مرکزي حراست -7-1-8
 رسانی)(رئیس کمیتۀ تبلیغات واطالع روابط عمومی سازمان مسئول -8-1-8

  مدیر دفتر توسعه فناوریهاي نوین آموزشی (عضو ستاد)-9-1-8
  )مدیر مسابقات بین المللی مهارتاجرایی ( رئیس کمیتۀ فنی و نظارت-10-1-8
  )معاون اداري و پشتیبانی( یبانیزوپشتیته تجهیس کمیرئ-11-1-8
  )اجرائی(به پیشنهاد رئیس ستاد نمایشگاههاي مهارتی و رئیس کمیتۀ جذب مشارکت-12-1-8
  س ستادیبه انتخاب رئ هااستاناي و حرفه یکل آموزش فنران یدو نفر از مد -13-1-8

  .شودمی صادرستاد اجرایی مسابقات  سیئتوسط ر ستاد اجراییابالغ اعضاء  : ةتبصر
  مهارتالمللی بین ملی و مسابقاتدفتر -2-8

سئول   سابقات و هدایت عوامل اجرایی در برگزاري    ،ریزيبرنامهم سابقات ملی  مراحل  همۀسازماندهی و اجراي م م
  باشد.می  حضور در مسابقات جهانی مهارتمهارت و 

صرة   صوص وظایف مربوط به برنامه    : 1تب سازمان جهانی مهارت در خ ستقیم   هايها و هماهنگیبا توجه به ارتباط م
شورها،      ضو از طریق نمایندة فنی ک شورهاي ع سابقات بین  مدیرالزم با ک  المللی مهارت به عنوان نماینده فنی ایرانم

  در سازمان جهانی مهارت معرفی خواهد شد.
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  رسانیتبلیغات و اطالع ۀکمیت -3-8
ــانی اطالعتبلیغ وته  ین کمیاۀوظیف  ــابق  مراحل مختلف درخصـــوص رسـ ــت مختلف از جمله  طرقه ات ب مسـ ، رپوسـ

  .تاسمسابقات اختتامیه  ،، برگزاري مراسم افتتاحیهیگروههاي و رسانه ییویو راد یونیزیتلو بروشور،تیزر
   ونمایشگاههاي مهارتی جذب مشارکت ۀکمیت - 4-8

ــنایعته ین کمیاوظیفۀ ــنوف و واحدهاي تولیدي و خدماتی  ،اتحادیه ،ارتباط با ص و  جذب همکاري برايو حامیان ص
  .است مسابقاتهر چه بهترمشارکت آنان در برگزاري 

  تجهیز و پشتیبانی ۀکمیت - 5-8
ــابقات (طبق   تدارك ، ها کارگاه  منظور تجهیز ه ب  مورد نیاز تأمین منابع   ته  ین کمیاۀوظیف   ابزار و لوازم موردنیاز مسـ

الی و تدارکاتی م ،يازنظر ادار) و پشتیبانی مراحل اجرایی مسابقات یفن ۀتیس کمیرئتأیید مورد هاي شرح فنی رشته
  .است

  حراستحفاظت و ۀکمیت - 6-8
 اجرايمراحل  در کلیه  از جنبه هاي مختلف   الزم به منظور برقراري امنیت   هاي  هماهنگی ایجاد  ته  ین کمیاوظیفه  

  مسابقات می باشد.
  اجرائینظارت و فنی  ۀکمیت -7-8

 ،شــناســانکار ،کنندگانرقابت مشــکالترســیدگی به مســابقات وصــحیح این کمیته نظارت کامل بر اجراي  ۀوظیف
  .است در زمان مسابقات موارددیگر سرپرستان تیم و

کارشناس معاون، کارشناس ستاد و مسئول تجهیز هر رشته بر عهده کارشناس مسئول، مدیریت اجرایی رشته   -8-8
  باشد.می

  ود.خواهد بها کمیته ۀهمدر عضو ثابت به عنوان  يو ةمهارت یا نمایندالمللی بینمسابقات دفتر ر یمد :1 ةتبصر
  از طرف رئیس ستاد اجرایی مسابقات تعیین خواهند شد.اجرائی نظارت فنی و  اعضاي کمیته :2تبصره 
صره  ضور   :3 تب شته ها و      3ح سان ر شنا ستانها و      3نفر از کار سابقات ا سئولین م نفر از مدال آوران دوره  3نفر از م

  هاي پیشین در این کمیته ضروري است.
  نماینده مراکز مجري مسابقات می بایست در تمامی کمیته هاي فوق عضو باشد.: 2تبصره 

  
  عوامل اجرایی مسابقات ملی مهارت -9ةماد

  یته اجراییکم -1-9
  . است استانمسابقات مهارت اجرایی کمیته  ةبرعهدو استانی شهرستانی  ۀمسابقات ملی مهارت در مرحل برگزاري

  استاناجرایی مسابقات  ۀکمیت يترکیب اعضا -1-1-9
  )مدیرکل استان(    رئیس کمیته اجرایی -1
  )مسئول مسابقات ملی مهارت استان(    دبیر کمیته اجرائی  -2
  آموزش ةرئیس ادار یا ارزشیابی وسنجش  ةرئیس ادار  -3
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  روابط عمومی مسابقات:  تبلیغات و اطالع رسانی مسئول -4
  .آموزش در صنایع :جذب مشارکت مسئول -5
  اجراییته یکمس یرئکل استان به انتخاب  ةمعاون ادار :مسئول فنی و اجرایی -6
  و پشتیبانی یامور عموم ةس اداریرئ : تجهیز و پشتیبانی مسئول - 7
  مسئول حراست استان :مسابقات حراستحفاظت و مسئول - 8
  .شکایات به انتخاب مدیر کل استان رسیدگی بهمسول  -9

  و صنایع و اصناف یندگان بخش خصوصینما -10
  رئیس اداره آموزشگاههاي آزاد -11
  گذشتهنمایندگان مدال آوران مسابقات ملی و جهانی مهارت سنوات  -12

ستر به منظور :1 ةتبصر  ر مدی ،مهارتدر مسابقات  ي آموزشی  هاارگانمناسب دیگر  حضور  براي مناسب   يایجاد ب
  عمل آورد.هدعوت باستان  ییاجرا ۀتیدر کمنیز به عنوان مدعو  هاارگانتواند از نمایندگان کل استان می

  استانمهارت اجرایی مسابقات ته یکمۀوظیف -2-1-9
سابقات     ،هماهنگی و نظارت بر تجهیز کارگاه ،ریزيبرنامه صحیح م ستانی      اجراي  ستانی و ا  داوري و اعالم  ،شهر

  شوري.ک مرحلۀشرکت در براي مهارت المللی بینمسابقات دفتر  برابر ضوابط و دستورالعمل هاي برگزیدگان
صر  صحت    :1 ةتب سئولیت  شکایات     در م سیدگی به  سابقات و انتخاب نفر برترو ر ستانی  اجراي م شهر و  در مراحل 

  .است استاناجرایی  ۀتیس کمیرئعهده براستانی 
  :ند ازاعبارت )کشوريملی ( ۀعوامل اجرایی مسابقات ملی مهارت در مرحل -2-9
  اعضاي ستاد اجرایی مسابقات– 1
  .مهارتالمللی بینمسابقات دفتر کارشناسان - 2
  .اعضاي کمیتۀ فنی - 3
  .مسابقات اجراي  فرایند نظارت بری دریاجرانمایندگان ستاد  -4
  .رسانیاطالعتبلیغات و  ۀکمیت ياعضا - 5
  .وبرگزاري نمایشگاههاي مهارتی کمیتۀ جذب مشارکت ياعضا - 6
  .ۀ تجهیز و پشتیبانیکمیت ياعضا - 7
  .حراستحفاظت و ۀکمیت ياعضا - 8
  .نظارت و رسیدگی به شکایات ۀاعضاي کمیت -9

  .،معاون و ستاد رشتهمسئول انکارشناس -10
  .داور انکارشناس - 11
  .رشتهفنی و تجهیز  کارشناسان -12
  .هاتیم انسرپرست - 13
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  .هااستانمهارت در  یمسابقات مل يبرگزار نمسئوال -14
  نمایندگان مدال آوران مسابقات ملی و جهانی مهارت سنوات گذشته -15

ت  یبا عضو  ،يمجر يهااستان مسابقات در   ییته اجرایمهارت کم یرمتمرکز بودن مسابقات مل یدر صورت غ :1 ةتبصر 
مسابقات  ي، مسئول برگزاراستانمهارت، مسئول حراست المللی بیندفتر مسابقات   ةندینما ،رکل استان، ناظر ستاد  یمد
ف  یام وظال و به انجی) تشک رئیس ستاد اجرایی مسابقات  ص یط (به تشخ یواجد شرا  يگر اعضا یو داستان  مهارت  یمل

  )1 ةپیوست شمار(د.ینمامی مربوط اقدام
صر  شوري نظارت بر برگزاري براي -2 ةتب ستاد و دیگر  ا، ناظرمرحلۀ ک ستان ن از  ستاد اجرایی به انتخاب  هاا   رئیس 

به عنوان ي میزبان مسابقات ملی مهارت  هااستان ، تعیین و به )2 ةپیوست شمار  مسابقات و با شرح وظایف مشخص (   
  اعزام خواهند شد.عضوکمیته اجرایی 

  کارشناس مسئول  - 3-9
سئول   سان داور و رقابت  م شنا سابق ح و مناسب  یصح  يپروژه و اجرا یطراحبراي ،کنندگانهدایت ورهبري کار ات م

  )3ةپیوست شمار(.را برعهده دارددر رشته مورد نظر
هیچ  ،هکنندرقابتعنوان کارشناس همراه  با به مسابقات جهانی   مسابقات ملی   در اعزام کارشناس مسئول   :1 ةتبصر 

  الزامی وجود ندارد.
شرا   يدر صورت بروز مشکل در اجرا   :2ةتبصر  دم در صورت ع نباشند،   به اتفاقکارشناسان    یطیمسابقات، اگر در 

سابقات    ضوع با قوانین م سئول    ،مغایرت مو شناس م صم براي کار ض  يریگيأموظف به ر ییم نهایاتخاذ ت وع (با مو
ستاد)  ست   اطالع ناظر  سان +       50ت (یاکثر يأو با را شنا صد کار صم یدر صورتی .شود می ییم نهایک)، ت  کهدر 

و ماید اظهار نظر نشده م اتخاذیتصمپس از جلسه نمی تواند در خصوص ب باشد یغاگیري رأي در جلسه یکارشناس
 پذیر نیست.امکان  ،يریگيأمجدد جلسه ر يبرگزار

 ۀمهارت یا کمیتالملی بیندفتر مســابقات تأیید  قبل از اجرا باید به 2 ةدر تبصــر گرفته شــده تصــمیمات:3 ةتبصــر
  وپس از آن قابل اجرا می باشد.مستقر در محل مسابقات رسانده شودنظارت 

  : کارشناس معاون  - 4-9
  )4ة(پیوست شمار .است مسابقات اجرايدر همیار کارشناس مسئول 

  شود.می نییتعبه طور مجزا هر رشته در تعداد کارشناس معاون  ،هارشته متنوعط یبا توجه به شرا :1 ةتبصر
امه بر عهده داشته و این برن ت رشته را یریبرنامه مدتنظیم س معاون، کارشنا  يکارشناس مسئول با همکار   :2ةتبصر 

سابقات   يف اجرا و برگزاریو وظا يبندات مربوط به زمانیجزئشامل   صورت     است  م سابقات به  شروع م و قبل از 
  شود.می رساندهو کمیته اجرائی مسابقات به اطالع ناظر ستاد کتبی 
  کارشناس مسئول و کارشناس معاون نمی توانند از یک استان باشند. :3 ةتبصر
  گردد.یمهارت صادر مالمللی بینون توسط دفتر مسابقات اابالغ کارشناس مسئول و مع :4ةتبصر

  در مسابقات حضور یابند.  ،به عنوان کارشناس همراه شرکت کننده ،ندننمی توا مسئول انکارشناس: 5تبصره 
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  نحوه انتخاب کارشناس مسئول و معاون : – 5-9
ط گیري توس کارشناس مسئول و معاون دوره بعدي مسابقات از میان کارشناسان حاضر و حائز شرایط، پس از رأي        

تعیین  ، براي دوره آتی مسابقات تائید عملکرد سال گذشته توسط دفتر مسابقات     در صورت کارشناسان هر رشته و    
  شوند.می

  :مالکهاي انتخاب کارشناس مسئول و معاون : 1تبصره 
 به عنوان کارشناسدوره   دو داشتن تجربه کافی حضور در مسابقات ملی مهارت حداقل  •

  تخصص در رشته مورد نظر  •
  آشنایی به زبان انگلیسی  •
 داشتن روحیه همکاري با تیم گروه •

  سختکوش بودن •
  يمسئولیت پذیر •
 دیگرانه احترام به دیدگا •

  انتقادپذیر بودن  •
  تواضعمداشتن روحیه  •
 داشتن اطالعات جامعه شناسی و روان شناسی  •

  وقت شناس بودن •
صر   صره تب شند        2افرادي که  : 2 تب سئول با شناس م سئول بوده اند  یک دوره نمی توانند کار شناس م ( .دوره متوالی کار

  )وپس از آن به شرط راي آوردن می توانند دوباره کارشناس مسئول باشند
می توانند در دوره آتی درصد آراء   75مسئول دوره هاي پیشین در صورت کسب حداقل     کارشناسان    : 3 تبصره تبصر  

  د .نانتخاب شو
  کارشناس ستاد -6-9

سابقات      سانی هستند که با دعوت دفتر م شنا ي در اجراي مرحلۀ کشور جهت همکاري بین المللی مهارت  ملی و کار
سابقات   سئول     در کنارم شناس م شت حاکم بر        ومعاونکار صحیح و کامل قوانین ایمنی و بهدا صا در اجراي  صو خ

  .حضور می یابندرشته موردنظر
  ، مستثنی هستند.هم استانی بودن با کارشناس مسئول ومعاون  کارشناسان ستاد، از موضوع  :1تبصرة 
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  همراهکارشناس  - 7-9
شنهاد   ستان به پی ستگی ها    و  هاا شای ضوابط و  شده از  ي برابر  سابقات  سوي اعالم  و مهارت لی الملبین ملی و دفتر م

سابقات و           هايطی دورهپس از  سی م شنا صی کار ص سابقات تخ ضور خواهند یافت    تایید دفتر م سابقات ح  .در م
  .)5ةپیوست شمار(
  باشد: داشته لیبه شرح ذاي و حرفه یاخالقي هاصالحیتبایست می کارشناس همراه -1-7-9

  .داوري  وگذراندن دوره کارشناسان تحصیلی یا تجربه کاري مرتبط با رشتهداراي مدرك  •
 .هاتسلط به نحوه طراحی پروژه و بودجه بندي پروژه •

 .آشنایی با سیستم ارزشیابی مسابقاتگذراندن دوره کارشناسی مسابقات و •

 .یانگلیسآشنایی به زبان  •

  .مهارتآشنایی کامل با قوانین و مقررات مسابقات ملی و جهانی  •
 .حراست ۀاخذ نظری •

 )1396 شهریور 30تا کسب نمره قبولی در آزمونهاي آنالین عمومی وتخصصی (  •

اظر در به عنوان ن تنها حضور می یابند مسابقات ملی مهارت  مرحلۀ کشوري  در کارشناسانی که براي اولین بار    :1ةتبصر 
کارشناس مسول نیاز به وجود نامبرده در امر داوري    شرکت می نمایند، مگر آنکه به تشخیص  ها ارزشیابی پروژه  فرایند
  باشد.

صر  سابقات موظف        تمامی:2 ةتب ضر در م سان حا شنا صی      6و  3و  2آزمون مربوط به بند به انجام کار ص و آزمون تخ
  شرکت نمایند.می توانند در داوري مسابقات  کسب حد نصاب نمرهو در صورت هستند 

که از  شود  یت از عملکرد کارشناسان همراه سع   یات همکاران در صورت رضا  یاز تجربنه یبه لحاظ استفاده به   :3ةتبصر 
  استفاده شود.ز ین مسابقات دوره بعد يآنان برا
صر  شته   ست  الزم به یادآوری :4ةتب ستان تنها در ر شته    میهایی که هر ا شناس معرفی نماید که در آن ر تواند کار
  .داشته باشدکننده رقابت

ستانها  :5تبصرة   صورت عدم        ییا ستانی رشته اي را برگزار نموده اند در  شهرستانی وا که براي اولین بار در مرحله 
رشــته  2مرحله کشــوري می توانند با هماهنگی واعالم کتبی به دفتر مســابقات حداکثر در بهرقابت کننده راه یابی 

  .د نکارشناس جهت کسب تجربه اعزام نمای
صر  شناس همراه ن  یمعرف يت برایاولو :6ةتب صص   يروهایکار ست   سازمان  در موجودمتخ صورت  و ا فرد نبود در 
  انتخاب گردد. دانشگاه و کارشناسان مجرب واحدهاي صنعتی استادان تواند از می کارشناس همراه،طیشراالواجد

صرة   سابقات جهانی مهارت   در دو دوره متوالی  :7تب سابقات ملی مهارت مرتبط با یک دوره م ضور مدال آوران  م ح
  وان کارشناس همراه مجاز نمی باشد.عنه در مسابقات دوره بعدي باول دوره 

  گان اعزامی به مسابقات جهانی مهارت نمی باشد.داین تبصره شامل برگزی
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و احراز عدم شایستگی   ط اعالم شده  یاستان با شرا   يشنهاد یدر صــــورت عدم انطباق مشخصات کارشناس پ    :8ةتبصر 
  .استمهارت مجاز به حذف کارشناس مذکور در هر مرحله از مسابقات المللی بین) دفتر مسابقات 9-6-1(بند نامبرده
  شود.می صادر هاسان همراه توسط استان مربوطابالغ کارشن :9ةتبصر
ظر انوان نتنها به عتأخیر  در صورت غیر موجه بودن  در مسابقات حضور می یابند  تأخیر  کارشناسانیکه با   :10ةتبصر 

  .می توانند در مسابقات شرکت نمایند
را به عنوان  يتوانند فرد دیگرها از آن اســتان هســتند میهایی که کارشــناس مســئول رشــتهاســتان :11تبصــرة 

  کننده اعزام نمایند.کارشناس همراه رقابت
  هاکارگاهمسئول فنی و تجهیز  - 8-9

سابقات هاکارگاهو تجهیز سازي  آماده ۀوظیف سئول            قبل از م شناس م سوي کار شده از  ست اعالم  ساس فهر  بر ا
ستگاه  شکاالت احتمالی را   ها ونظارت برکارکرد د سابقات ورفع ا سئول    در طول م شناس م ر عهده ب با هماهنگی کار

  )7ةپیوست شمار(.دارد
 .است مدیر کل استان میزبان مسابقاتعهده مسئول فنی وتجهیز کارگاه به و ابالغ تعیین :1ةتبصر

  هااستانمهارت در  یمسئول مسابقات مل - 9-9
دفتر و  ستان ن ایبه عنوان رابط بن و ییرکل استان تع یمد وسیلۀ ب هااستان مهارت در  یمسابقات مل  يمسئول برگزار 

  د.ینمامی فهیمهارت انجام وظ یمسابقات مل يدر خصوص برگزارمهارت المللی بینملی و  مسابقات
  سرپرست تیم استان - 10-9
صلی مابین رقابت به  سان و   ،کنندگانعنوان رابط ا شنا سئوال  کار سابقات  ن اجرایی م ست در زمان م سط   این فرد.ا تو

  .گرددمی مهارت معرفیالمللی بینکننده انتخاب وبه دفتر مسابقات استان اعزام
  
  داوري مسابقات ةنحو –10ةماد

  مرحله شهرستانی و استانی -1-10
  .استاستان مسابقات  اجرایی ۀکمیتةبرعهدو استانی داوري مراحل شهرستانی 

صورت نیاز   سن انجام  براي در  سابقات ارزیابی و نظارت بر ح ستان   م شهر ستان  یمراحل  سابقات دفتر  ،یو ا  ملی و م
ستان تعیین و به  يناظر ،مهارت المللی بین ستا د.ینمامی اعزام هاا و دیرکل متأیید  حسن انجام کار باید به  در این را

  برسد.  اجرائی کمیته ياعضا
  مرحلۀ کشوري -2-10

شوري  داوري  سان     مرحلۀ ک شنا شارکت کار ستان از  همراهبا م ستورا  مطابقارزیابی نتایج  .پذیردمی انجام هاا لعمل د
) CIS( ارزشیابی مسابقات   سیستم  ي هافرمبا استفاده از  و ) 11 ةپیوست شمار  دستورالعمل  (ها پروژه یابینحوه ارزش 

  .می پذیرد انجام
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صر  شکایت یا     یباید در محلها پروژهو  یابیارزمدارك  تمامی:1ةتب صورت  شود تا در ي نیاز به بازنگر امن نگهداري 
  . گرددمورد استفاده 

 . دنشوو تایید  امضامسئول و معاون کارشناسان  توسطبایست می ارزشیابیي هافرم :2ةتبصر

 خود را ضســت اعترایبامی کنندهرقابت ،مســابقات ين برگزاریدر صــورت بروز هر گونه مشــکل در ح : 3ةتبصــر
   د.ی) اقدام نما10 ةپیوست شمار(ارائه شده شرح وظایف این منشور و 15 ةمادمطابق 
صرة   سیدگی به تمامی اعتراض  :5تب شور  15مادة  8ها با توجه به بند ر سابقات   من به طور اعالم کتبی و در زمان م

  .به هیچ اعتراضی رسیدگی نخواهد شد، روز چهارمپایان پذیر است و پس از پایان مسابقات در امکان
صرة   ستم      :6تب سی سئولیت ورود روزانه نمرات رقابت کنندگان در  سئول و با نظارت     CISم شناس م بر عهده کار

  کارشناس ستاد می باشد.
ظارت جهت نبه راي و انتخاب سایر کارشناسان  را یک نفر از کارشناسان داورکارشناس مسئول می تواند  :7تبصرة  

 .انتخاب نماید CISو افزایش دقت در ورود نمرات به سیستم 
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  ناتقدیر از منتخب ةنحو –11 ةماد
  استانی ۀمرحل–1-11
  .استانیرکل مد توسط استانی ۀلوح تقدیر در مرحلءاعطا –1-11 - 1
  .ن تصویب کمیته اجرایی استا و وسیلۀ استان به شکل مقتضی با توجه به پیشنهاداهداي جوایز به –1-11 - 2
  نهادهاي آموزشی مرتبط صنایع ومعرفی برگزیدگان مرحله استانی به -11 -3-1
شت        -11 -4-1 ستان پس از بازگ سان همراه ا شنا سئولین       ازتجلیل از مدال آوران وکار سط م شوري تو مرحله ک

  مذکورو مستند سازي از مراحل  اهداء لوح تقدیر بلندپایه استانی و
  مرحلۀ کشوري -11 -2
 ،جوایزشوري مرحلۀ کن امنتخببراي  ،ستاد اجرایی مسابقات  همصوب  برابرمهارت المللی بین ملی و مسابقات دفتر  -1

  .اعطا خواهد نمودآنان در مراسم اختتامیه به  تهیه و وح یادبودو ل مدال
  عضویت مدال آوران مسابقات ملی مهارت در کانون نخبگان مهارتی  -2
  

  ضوابط اهداي مدال و جوایز -12مادة 
سیستم ارزشیابی مسابقات، مدال          شده در  هاي طال، نقره به منتخبان مرحلۀ کشوري به ترتیب باالترین نمرة کسب 

  اي کشور و مسابقات ملی مهارت مزین است.ها به نشان سازمان آموزش فنی وحرفهردد. مدالگوبرنز اعطاء می
  است. CISاعالم نتایج واعطاي مدال وجوایز براساس سیستم  -1-12
سیستم     -2-12 با یکدیگر تا دو نمره باشد، مدال مشابه دریافت    CISمنتخبان هر رشته که اختالف امتیاز آنها در 

  نمایند.می
  شود.در صورت اعطاي یک مدال طال ویک مدال نقره، مدال برنز نیز اعطا می -3-12
  در صورت اعطاي دو مدال طال، مدال نقره حذف و مدال برنز اعطا خواهد شد. -4-12
ــه مدال طال، مدال نقره حذف و چنانچه اختالف امتیاز آخرین برنده مدال طال با             -5-12 در صـــورت اعطاي سـ

  امتیاز باشد، مدال برنز نیز اعطا خواهد شد. 2بعدي کمتر از کنندة رقابت
با                -6-12 مدال نقره  نده  یاز آخرین بر چه اختالف امت نان مدال نقره, چ مدال طال و دو  یک  طاي  در صـــورت اع

  امتیاز باشد, مدال برنز نیز اعطا خواهد شد. 2کننده بعدي کمتر از رقابت
ــب کنند، ولی موفق به دریافت مدال نشـــوند دیپلم         500ه باالي  کنندگانی که نمر   به تمامی رقابت     -7-12 کسـ

  افتخاراهدا خواهد شد.
  امتیازات و تسهیالت برگزیدگان مرحلۀ کشوري مسابقات ملی مهارت  -13مادة

سانس    -1-13 صیلی فوق دیپلم ولی ضوابط          (ذکور)دارندگان مدرك تح سازمان(با رعایت  سربازمربی  سهمیه  ستفاده از  : ا
  اي کشور با نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران)حرفه مۀ سازمان آموزش فنی وناتفاهم
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ضوابط  دارندگان مدرك تحصــیلی دیپلم (ذکور): اســتفاده از ســهمیۀ ســربازکارشــناس ســازمان ( -2-13 با رعایت 
  اي کشور  با نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران)حرفه نامۀ سازمان آموزش فنی وتفاهم

  اولویت جذب کلیه مدال آوران به عنوان مربی در سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور. -3-13
ــوري،  -4-13  ــابقات کش ــابقات جهانی مهارت و مدال دارندگان مدال طالي مس آوران برگزیدگان اعزامی به مس

  ی گردندبهره مند م مندرج در آئین نامه آن بنیادمسابقات جهانی مهارت از تسهیالت بنیاد ملی نخبگان 
  تغییر در تسهیالت بنیاد ملی نخبگان از اختیارات بنیاد فوق بوده و سازمان در این خصوص مسئولیتی ندارد. تبصره:

  
  جذب مشارکت: پنجمفصل 

سطوح    و امکانات  ياز توانمند يریبه منظور بهره گ سابقات در کلیه  شوري در برگزاري این م س  تمامی، ک از  هاتانا
بخش ترهر چه بیش مشارکت   برايدات الزم را یتمه جذب مشارکت  تهیکم تشکیل  ست با یبامی زمان ابالغ منشور 

ص   ،دولتی  صو صنعت  یخ ستانی،    مراحل  يدر برگزار و ستان شهر شند  یو مل یا سبت به کاهش هز  و بیاندی هاي نهین
سابقات به نحو احسن و مقتض     يجار شارکت نهادها  یم ش  ياز م صنعت  یآموز ستفاده نما  یو  شت  د توجه دیباند، یا ا

 لحاظ خواهد شد. هااستانعملکرد یابیمسابقات به عنوان شاخص ممتاز در ارز يان در برگزاریمشارکت حام
 

  فصل ششم: اقدامات انضباطی
  اقدامات انضباطی در مسابقات ملی مهارت - 14 ةماد

مامی در صـــورت احراز تخلف از مقررات،   -1-14 مل برگزاري   ت قه (مســـئوال  عوا ــاب ندگان     ،ندر مسـ مای ئت   ،ن هی
نضباطی  قدامات ابا احسب مورد دهنده) سرپرستان کارگاه و مسابقه،کارشناسان،کارشناس معاون،کارشناس مسئول،داوري

  ز امکان حضور نخواهند داشت.یمسابقات ن یآتهاي ستم مسابقات حذف خواهند شد و در دورهیمواجه و از س
ــابقه ملزم به  یدر مســابقه در صــورت مشــاهده تخلف و تخط  يعوامل برگزار ۀهم  -2-14 از قانون و مقررات مس

تاد     تخلف مورد  یگزارش کتب ناظر ســـ ت به  ند  اجرائی ۀو کمی خاص    . هســـت ید در موارد  با یار   ،این گزارش  دراخت
ت به اطالع در اسرع وق باید نیز کننده و گزارش نهایی مراجع رسیدگی قرار گیرد ات یبه شکا  یدگیو رس  نظارتۀکمیت

 مسابقات برسد. اجراییرئیس ستاد 

  بررسی اعتراضاتةنحو -15ةماد
انجام خواهد شد و در صورت عدم  ة زیرشدو با روند تعیین مشکالت در زمان مسابقات همۀرسیدگی به اعتراضات و 

  اعتراض کتبی در زمان مسابقات، رسیدگی به اعتراض پس از اعالم نتایج مجاز نخواهد بود.
  
  کنندگاناالت رقابتؤپاسخگویی به س ةنحو

صورت   سابقات براي  ؤس  وجوددر  سواالت می   براي مراحل زیر کنندگان رقابتال در زمان م سخگویی به  س پا ت  بای
  انجام شود:
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  کند.می با باال آوردن دست خود، کارشناس مسئول را آگاهکننده رقابت -1
شناسی که کارشناس مسئول تعیین         -2 س   براينماید می کارشناس مسئول یا کار کننده، رقابت الؤپاسخگویی به 

 شوند.می اعزام

 .انتقال داده خواهد شدکننده رقابتبه کارشناس مسئول اعالم و پاسخ به کننده رقابتال ؤس -3
 
  کنندگانرسیدگی به اعتراض رقابت ةنحو

ست انجام  بایرسیدگی به مشکل می   برايمراحل زیر ،کنندگانرقابتدر صورت بروز مشکل در اجراي مسابقات براي    
  شود:

  دارد.می مشکل خود را به کارشناس مسئول اعالمکننده رقابت -1
 .است همان لحظهدر کننده رقابتکارشناس مسئول موظف به برطرف نمودن مشکل  -2

در زمان برطرف نمودن مشــکل و دادن کننده رقابتکارشــناس مســئول موظف به حفظ زمان اتالف وقت براي  -3
 در همان روز جاري است.کننده رقابتوقت اضافه به 

ن را رسیدگی به آ  ةاعتراضات رقابت کنندگان و نحو و کارشناس مسئول موظف است گزارش مشکل پیش آمده      -4
 ه دهند.ئرسیدگی به شکایات ارا ۀبه کمیتصورت کتبی ه بدر پایان هر روز 

صورت عدم رسیدگی    -5 صورت کتب کننده رقابتتوسط کارشناس مسئول،     کننده رقابتمشکل   به در  ی مشکل  به 
ستانی   کارشناس همراه تأیید پس از خود را  سیلۀ بها ستاد سرپرست تیم    و سئوال  به ناظران  ستان ن اجراییا م  ی ا

ستان   فنی و ۀکمیتطرح در  براي ضا  تأیید به حتماً نماید. اعتراض کتبی بایدمی ارائه در همان روزنظارت ا  يو ام
 باشد. هرسیدکننده رقابتکارشناس همراه 

شکل      -6 ستاد با طرح م ضور با نظارت  فنی و ۀدر کمیتناظر  سئوال  ح ستان  دیگر م ستان  (ن ا سئول   م –مدیرکل ا
 نماید.میرا  نسبت به رفع مشکل پیگیري الزم )استان حراست

ستاد و کمیته اناظروسیلۀ   بهشده  اقدامات انجام همۀ -7 صورتجلس   نظارت فنی و ن  ان  کمیته عنوان و پس از پای ۀدر 
 روز به ستاد اجرایی ارائه خواهد شد.

صورت خواهد گرفت و پس از             -8 سابقات  شکل در م صورت روزانه و در زمان بروز م ضات به  سیدگی به اعترا ر
 پایان مسابقات در روز چهارم دیگر به هیچ اعتراضی رسیدگی نخواهد شد.

ــتفاده از تجربیات  -16 ةماد ــوريبه منظور اس ــتان، مرحلۀ کش ــوري هااس ــابقات کش توانند می ي میزبان مس
  ارسال نمایند. أي مبدهااستانرا به  هااستانکارهاي برگزیدگان نمونه
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)6913مسابقات ملی مهارت ( هجدهمینهاي رشته فهرست  
 

 نام رشته ردیف
کد 

  جهانی
 نام رشته ردیف

کد 

  جهانی

  27 جواهر سازي 19  03 نفره) 3وتولید تیمی ( ساخت  1
  28  گل آرایی 20  04 نفره) 2مکاترونیک (تیمی   2
  31 خیاطی (فناوري مد ) 21  05  طراحی مهندسی مکانیک  3
  32  قنادي( شیرینی پزي ) CNC 06  22تراش   4
  33  فناوري اتومبیل CNC  07  23فرز  5
راه کارهاي نرم -فناوري اطالعات 6

  افزاري براي تجارت
  34 آشپزي 24  09

  36 نقاشی خودرو 25  10 جوشکاري 7

  فضاي سبز طراحی 26  12 کاشیکاري دیوار و کف 8
  37 نفره) 2(تیمی 

  38 تبرید و تهویه  27  13 صافکاري خودرو 9

مدیریت –فناوري اطالعات  28  15 و گرمایشی لوله کشی 10
 شبکهسیستم هاي تحت 

39  

  40 فناوري طراحی گرافیک  29  16 الکترونیک 11

  46  کار بر روي صفحات فلزي  30  17 وبو توسعه طراحی  12

  -- آکواترونیک (مدیریت منابع آب)  31  18 تاسیسات الکتریکی 13

  08 معماري سنگی  32  19 کنترل صنعتی  14

  26  نجاري  33  20  جرچینیآ  15

  21  گچکاري  34  23  نفره) 2رباتیک (تیمی   16

  02  شبکه هاي کابلی  35  24  کابینت سازي (چوبی)  17

تعمیر و نگهداري وسایل نقلیه   36  25  اتصاالت چوبی  18
  49  سنگین
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  )1( پیوست شمارة

  شرح وظایف رئیس اجرایی استان برگزارکنندة مسابقات
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  مسابقاتبرگزارکنندة استان رئیس اجرایی شرح وظایف 
تر دفتأیید  ي مناســب، ابزار و تجهیزات کافی و الزم مطابق با مشــخصــات فنی مورد  هاکارگاهتهیه و تدارك  -1

  .مهارتالمللی بینمسابقات 
  :مواردي به شرح زیر خواهد بود ةکنندمهارت همچنین فراهم یمل ۀمسابق ةبرگزارکننداستان 

  .ابقاتن اجرایی مسمعرفی ناظران و مسئوال برايکنندگان توجیهی براي کارشناسان و رقابت ۀتشکیل جلس  -2
  .کمیته فنی براي تشکیل جلسات ياعضا جهتیک اتاق  مینات –3
  .م هایرقابت کنندگان, کارشناسان و سرپرستان ت همۀمین محل اسکان و پذیرایی از ات  - 4
  .دیگر امور مرتبط با مسابقهتهیه گزارشهاي روزانه برگزاري مسابقات و   - 5
  .گروهی با هماهنگی ستاد مسابقاتهاي ح مسابقات به رسانهیصحرسانی اطالع  - 6
  .CISیابیستم ارزشیبه عنوان مسئول اطالعات و س ين فردییتع -7
ــئول اطالعات  براي  ازیزات مورد نین ابزار و تجهیمأت -8 ــیابی مس ــیســتم ارزش ــال ابه منظور  CISس  ینترنتیارس

  مهارت.المللی بیناطالعات به دفتر مسابقات 
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  )2( ةپیوست شمار
  شرح وظایف ناظر ستاد
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 ستادناظر شرح وظایف 

  .حضور در محل اجراي مسابقات .1
 .همکاري با مدیرکل استان در اجراي مسابقات .2

 .)CIS(توجیهی سیستم ارزشیابی مسابقات  ۀشرکت در جلس .3

 .شرکت در جلسات روزانه کمیته فنی و نظارت استان .4

 قاتسایت مساب سازي  ها و رستوان و تنظیم گزارش وضعیت آماده  خوابگاه ،مسابقات  يهاکارگاهبازدید روزانه از  .5
 .به ستاد مسابقات و مدیرکل استان

 .و تبادل نظر در خصوص اجراي مناسب مسابقاتها ارتباط با کارشناسان مسئول و معاون رشته .6

 .بررسی وضعیت سایت مسابقات و امکانات رفاهی گزارشتنظیم  .7

طور ان بهکارشناس وسیلۀبهي أآتی (تکمیل فرم ر ةانتخاب کارشناسان مسئول و معاون دورگیري رأي نظارت بر .8
 .محرمانه و ارائه به ناظر ستاد)

 .دشومی هئفنی و نظارت یا شخص ناظر ستاد ارا ۀپیگیري تمامی اعتراضات و شکایاتی که به کمیت .9

سال     .10 سب اطمینان از ار شیابی هافرمنظارت و ک سیلۀ به6و A5و 5ي ارز سئول    و شناس م ستاد     کار شته به  هر ر
 .اجرایی مسابقات

ي حضور و غیاب کارشناسان    هافرمو مدوالر و ها ي ارزشیابی روزانه رشته  هافرماطمینان از ارسال تمامی  کسب   .11
 .اجرایی مسابقات در پایان هر روز به ستادکنندگان رقابتو 

سال تمامی     .12 سب اطمینان از ار شته   هافرمک شیابی ر ستاد     مدوالر و غیرمدوالر در پایانهاي ي ارز سابقات به  م
 .اجرایی مسابقات

 .فنی و نظارت به ستاد اجرایی مسابقات ۀو صورتجلسات کمیت اهکسب اطمینان از ارسال تمامی گزارش .13

کننده در ، معاون، کارشــناس همراه (داور) و رقابتکســب اطمینان از نصــب شــرح وظایف کارشـناس مســئول  .14
 .هاکارگاه

 .هاکارگاهاالت و رسیدگی به اعتراضات در ؤنحوه پاسخگویی به س ۀنامکسب اطمینان از نصب آیین .15

ــان و   .16 ــناس در  اهفرمآوري و جمعکنندگان رقابتکســب اطمینان از در اختیار قرار گرفتن فرم نظرخواهی کارش
 .پایان مسابقات
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  ) 3( ةپیوست شمار
  شرح وظایف کارشناس مسئول
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  شرح وظایف کارشناس مسئول
*کارشناس مسئولمی بایست آخرین نسخه شرح فنی رشته خود را دو ماه قبل از شروع مسابقات جهت بارگذاري 

  بین المللی مهارت قرار دهد.در اختیار دفتر مسابقات ،  بر روي سایت دفتر مسابقات
  شروع مسابقاتوظایف قبل از  -1
  .مسابقاتو نظارت اجرائی  ۀکمیتآشنائی با  -1-1
  .ز کارگاهیانو مسئول تجهبا همکاري کارشناس یزات کارگاهیمسابقه و تجه يبرگزارمحل بررسی  -2-1
  .گوئی به آنهاامدآشنائی با کارشناسان همراه مسابقه دهنده و خوش  -3-1
ونه پروژه رات در نمیین مسابقات، نحوه اعمال تغ یح مقررات و قوانیکارشناسان و تشر   توجیهی  ۀجلس ل یتشک   -4-1
  .پروژه یابیدستورالعمل نحوه ارزشو 
صالت پروژ  -5-1 سان.     30حداکثرقبلی تا  ةتغییر پروژه و حفظ ا شنا صورت موجود بودن  (درصد با همکاري کار در 
  .ک نمونه پروژه)ی

در (ارشناسان  کدیگر با کمک ها تلفیقی از بین پروژه ةیک پروژ ۀیا تهیها پروژهدیگر انتخاب یک پروژه از بین  -6-1
  .)پیشنهادي و موجود نبودن نمونه پروژه کشوري در سایتة ک پروژیش از یصورت موجود بودن ب

) و ارائه به  A5- 5-6ي هافرمتکمیل (دهی.نمرهبراي CISآن در ســـیســـتم هاي پروژهزیر ف پروژه وتعری -7-1
  .مهارت قبل از شروع مسابقهالمللی بیناستان مجري و دفتر مسابقات CISمسئول سیستم 

ه و افراد دهندگرفتن تعهد اخالقی از کارشناسان در مکتوم نگهداشتن محتواي پروژه و عدم مذاکره با مسابقه     -8-1
  .دیگر

و  یتبک ۀک نسخ یۀو در صورت اطمینان از صحیح بودن آن ارائ   تایپ و انجام کارهاي نقشه کشی  نظارت بر  -9-1
  .نندگانکرقابتتکثیر به تعداد  برايناظر ستاد در استان به ل پروژه یفا

  .مسابقات ن اجرائیهماهنگی منظم و مستمر با مسئوال - 10-1
  .شودمی گذاشتهکنندگان رقابتکه در اختیار یو مواد مصرفابزار  ،آالتماشین سالمتاطمینان از  - 11-1
  .کنندگانرقابتگرفته شده براي در نظر  یو مواد مصرفاطمینان از کفایت زمان  -12-1
ا و بهداشـت  رشـته ب   یمنین دسـتورالعمل ا یم و تدویها و تنظدسـتگاه همۀ کار با  یمنیط اینان از شـرا یاطم -13-1

  .کارشناسان يهمکار
 و در محیط مســـابقه (محل اســـتقرار دســـتگاه، میزکار وغیره)کنندهرقابتتعیین محل  برايکشـــی قرعه -14-1

  .هامحل يگذارشماره
  .هات دستگاهیم بودن وضعیتنظ براي کنندهرقابتاز کارشناس همراه  یینهاتأیید گرفتن  -15-1
  .و آموزش موارد ضروريها ا دستگاهآشنائی ب برايکنندگان رقابت يبرا یهیل جلسه توجیتشک -16-1
و  ییراته اجیبه کمک نسـخه از برنامه  یه ئاکارشـناسـان و ار   يمسـابقات با همکار  يبندزمان ۀم برنامیتنظ -17-1

  .مهارتالمللی بیندفتر مسابقات 



  1395ماه اسفند -نشور هجدهمین  مسابقات ملی مهارت م
  

26 
 

 

شرح وظا    -18-1 صب  سئول، معاون، داور،    ین شناس م سابقات در   يبندزمان ۀو برنام کنندهرقابتف کار روزانه م
  .مسابقات يکارگاه برگزار

  با کمک کارشناسان.کنندگان رقابتاطمینان ازفضاي کافی براي کار  -19-1
  درکارگاه با همکاري کارشناسان. شرایط محیطی مناسباطمینان از وجود  -20-1
  هوظایف در زمان مسابق -2
  .نندگانبه رقابت ک هااستانو معرفی ناظران اجرایی و کارشناسان دیگر ی یگوخوشامدل جلسه معارفه و یتشک -1-2
  .و کارشناس همراه کنندهرقابتطبق فهرست از  یمصرفنهائی در صحت مقادیر مواد تأیید گرفتن  -2-2
سه نفر)       -3-2 سی ( شنا سابقه نظر ایمنی و تذکر به  نظارت برکارگاه از برايانتخاب گروه کار ص م ورت دهنده در 

  .مسابقه دهندگانعدم رعایت نکات ایمنی و ارزیابی 
صت  کنندگان رقابتپروژه به  ۀارائ -4-2 شنا  برايبه آنها کافی و دادن فر جدول زمانی  ۀارائو  -2-5ی با پروژه یآ

  کنندگان.رقابتپروژه به 
  .گذاريو تنظیم فهرست نمرهداوري براي ، چندنفريي هاگروهانتصاب  -5-2
شود         -6-2 شاهده  شناس در تالش براي انتقال اطالعات فنی م سابقه داوطلب یا کار ق یو از طرچنانچه در طول م
سان داور گزارش کتب  ید شنا شناس  ، شود ارائه  یگر کار سئول کار سئ   م ست بدون تأمل م سئ موظف ا ن والله را به م

  .اجرائی مسابقات گزارش دهد
با همکاري   (آنها اطالع داده شـــود  هکاري ب   ةشـــت و زمان باقیماند    دایاد  کنندگان  شـــرکت ۀزمان کاري هم    -7-2

  .)کارشناسان
  .دور شود با همکاري کارشناسان کنندگانرقابتمواد جانشینی از دسترس  -8-2
شناس   -9-2 سئول کار شکایات      م ضات و ست اعترا سیدگی کرده وبرطرف    هماندررا کتبی موظف ا سابقه ر روز م

  .و ناظر ستاد انتقال دهد ییته اجرایموضوع را بالفاصله به کم یو گزارش کتبنماید 
تأیید و ) یکدرصد کارشناسان+     50(در صورت نیاز به تمدید زمان مسابقه با موافقت اکثریت کارشناسان      -10-2

  .پذیر خواهد بودامکانحداکثر تا یک ساعت در روز تمدید زمان مسئول اجرائی مسابقات 
صورت عدم   -11-2 ضوعی خاص     در سان در مو شنا شناس   ،توافق کار سئول کار س  م دریک گیري رأي را با ئلهم

  .)ستالزامی یک+درصد کارشناسان 50حضور  (.و نتیجۀ نهائی قطعی خواهد بود نشست حل خواهد کرد
 در انهمغرض امتناع نماید یا رفتاري مسابقات  هاي العملکارشناس مسئولی که از متابعت مقررات و دستور    -12-2

 و ییته اجرای) به کمیکدرصد کارشناسان+     50ت کارشناسان (  یاکثر یدر صورت گزارش کتب  ،داشته باشد  مسابقه  
وي  دار مسئولیتدیگري عهده يمحروم و فرداز ادامه کار بررسی صحت موضوع    .خواهد شدِ

ضور وغیاب  ي هافرمل یتکم -13-2 سان    همۀ ح شنا س    و رقابت کنندگانکار سئول  ستان   CISستم  یو ارائه به م ا
  .)12و  11شماره ي هافرم(مهارتالمللی بینو دفتر مسابقات  يمجر
  .CISدر سیستم  ،کنندگانرقابت تمامیروزانه  اتنمر ورود -14-2
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از  زمانجبران  براي گزارش وبه صـــورت کتبی مراتب را کنندگان رقابت در صـــورت بروز بیماري براي   -15-2
  ن اجرایی اقدام نماید. رفته با هماهنگی مسئوالدست

  وظایف بعد از مسابقه -3
اهنمائی ر ارزیابیبراي کننده را ارزیابیي هاگروه،موظف است هر روز بعد از پایان مسابقات مسئولکارشناس  -1-3

  .کند
  .نماید تایید وء امضا ،شده را کنترل موارد ارزیابی -2-3
  .کندمسابقات ارائه دفترهرروز به را اوراق ارزشیابی  -3-3
اس خواهد بود وکارشن و محرمانه مهارت سري  المللی بینمسابقات   دفتراعالم از طرف و تأیید  زماننتایج تا  -4-3

  .افشاي نتایج را ندارندهمکاران نامبرده حق  مسئول و
سی  همهفرم  يآورجمع -5-3 سئول و   براي پر شناس م سابقات ملی مهارت دور  کار   لیو تحوآینده  ةمعاون براي م

    ناظر ستاد. هبهافرم
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  )4( ةپیوست شمار
  شرح وظایف کارشناس معاون
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  معاونشرح وظایف کارشناس 
  .و اجراي وظایف محوله مسئولهماهنگی کامل با کارشناس   -1
  .کنندگانرات و قوانین توسط رقابتنظارت بر رعایت مقر  -2
تحت ارزشیابی زیر نظر کارشناس هاي طرفانه در نظارت  بر پروژهو بیعادالنه هاي منطقی، استفاده از روش  -3

  .مسئول
  .در دهقرا استانی خود را مورد ارزیابی هم ةکنندرقابتتواند نمی کارشناس معاون  -4
  .و تطبیق آن با افرادکنندگان رقابتمسئولیت تکمیل اسناد   -5
  .کنندگاننظارت بر رعایت اصول ایمنی و دقت توسط رقابت  -6
  .کنندگانرقابتمسابقه و میزان وقت باقیمانده در طول مسابقه به زمان اعالم مستمر   -7
  .کنندگانغیرمسئول با رقابتفراد ا مداخلۀجلوگیري از تبادل افکار و   -8
  .مسئولشده با کارشناس ظرف مدت مشخصها پروژه یابیارزشهاي ل برگهیتکمهمکاري در -9

کارشناس مسئول و معاون مسابقات انتخاب پرسی به منظور پیشنهاد براي همهبا کارشناس مسئول همکاري  -10
  .ة آیندهملی مهارت دور

  .مربوط به برگزاري هرچه بهتر مسابقات  مواردکلیه با کارشناس مسئول در  يهمکار -11
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  )5پیوست شمارة (
    شرح وظایف کارشناس ستاد 
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  شرح وظایف کارشناس ستاد
سئول              -1 سان و م شنا سئول، کار شناس م سابقه و تجهیزات کارگاهی با همکاري کار سی محل برگزاري م برر

  تجهیز کارگاه و ارائه گزارش به کمیته فنی.
  در جلسات طراحی و تغییر و نهایی کردن پروژه هاي مرحله کشوري و ارائه دیدگاه.حضور  -2
  حضور در جلسۀ توجیهی کارشناسان و ارائه پیشنهادات -3
  ها و آموزش موارد ضروري.کنندگان و آشنائی با دستگاهحضور در جلسه توجیهی براي رقابت  -4
ــناس همراه و رقابت -5 ــابقه (مدت و زمان این ارتباط یک ربع کننده قبل و بنظارت بر ارتباط کارش عد از مس

سابقه             سابقه و محل اجراي م سایت م ست و فقط در  سابقه در هر روز ا سابقه و یک ربع پس از پایان م قبل از م
  مجازاست) و ارائه گزارش به کمیته فنی.

سئول به           -6 شناس م شکایات با هماهنگی کار ضات و  سیدگی به اعترا شنهادات ر ورت ص تنظیم گزارش و پی
  روزانه و ارائه به کمیته فنی مسابقات

  .CISکنندگان، در سیستم نظارت  بر ورود نمرات روزانه تمامی رقابت -7
  جمع آوري فرم هاي راي گیري کارشناس مسئول و معاون -8
  ارتباط مستمر و روزانه با کمیته فنی مسابقات و ارائه گزارش روزانه -9

سان و هماهنگ بودن ابزار همراه رق  -10 سابقات و      کنترل یک سایت دفتر م ست موجود در  ابت کنندگان با فهر
 اطمینان از عدم وجود ابزار همراه اضافه

  ارائه دیدگاه و پیشنهادات در تمامی موارد -11
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  )6( ةپیوست شمار
  همراهشرح وظایف کارشناس 
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  همراهشرح وظایف کارشناس 
قه از       -1 فت مقررات و قوانین مســــاب یا قات  دفتر ت ی ســــادر هارت المللی بینمســــاب بل از شـــروع    م ق

  .WWW.SKILL.IRANTVTO.IRمسابقات
 .کنندگانرقابتتوسط مصوب دفتر مسابقات ملی مهارت  مقررات و قوانیننظارت بر رعایت  -2

صف      -3 سان باید کامالً بی طرف و من شنا شند  کار سئوال   براي همکاري گی الزم و آماد با شناس م ن را  زیر نظر کار
 داشته باشند.

روز مسابقات)  4تواند یک ربع قبل از شروع مسابقه و یک ربع بعد از اتمام مسابقه (در کارشناس همراه می -4
 د.استانی خود ارتباط داشته باشکننده همدر سایت مسابقات با نظارت کارشناس مسئول و معاون با رقابت

شرایط خاص  -5 س        هم ةکنندرقابتارتباط با  در  شنا سئول و حضور کار شناس م ستانی با هماهنگی کار  دیگر یا
 .پذیر استامکان ،که از طرف کارشناس مسئول معرفی خواهد شد

 .باید خود را با محیط تطبیق دهند کارشناسان -6

یابی خود را ارزش استانی  همکننده رقابتتوانند نمی همراهکارشناسان   ،در صورت صالحدید کارشناس مسئول     -7
 .نمایند

 .قرار دهندکننده رقابتي تغییر داده شده را در اختیار هاکارشناسان اجازه ندارند پروژه  -8

 .اطمینان حاصل نمایدکنندگان رقابتکارشناس باید از دقت و رعایت اصول ایمنی توسط   -9

شکاالت احتمالی در پروژه    -10 صورت وجود ا صی در تجهیزات ها در  سان موظفند مراتب    ،یا نواق شنا ه را ب کار
 .کارشناس مسئول اطالع دهند

 .ع شودمراتب به کارشناس مسئول براي اتخاذ تصمیم ارجامشکل هرگونه بروز در صورت    -11

 .توسط کارشناس الزامیست همسابق جیحفظ و محرمانه نگهداشتن نتا   -12

 .اوري خواهد بوددهیئت موجب حذف آنان از توسط کارشناس همراه عدم رعایت قوانین    -13

سالمی بوده و نباید         -14 شئونات اخالقی و ا سان موظف به رعایت  شنا سب با   رفتارکار و ندگان کنرقابتنامنا
 .داشته باشند یین اجراالوگر کارشناسان و مسئید

گر عوامل ید اینفر)  پنج(حداقل  همراهکارشــناس مســئول, معاون, کارشــناســان  یدر صــورت گزارش کتب -15
شئونات اخالق یاز مقررات و عدم رعا یکارشناس   یمسابقات از تخط  ییاجرا  ، کارشناس مذکور ياو حرفه یت 
 .ستم مسابقات حذف خواهد شدیاز س

شناخت کافی از     -16 شتن  سان  دا شنا شرکت در همه  کار سئول و      اعزامی مناطق و  شناس م شنهاد کار پرسی پی
 الزامیست. معاون مسابقات ملی مهارت دوره آینده

  مام ارزشیابی رشته و اعالم نتایج الزامیست.در محل کارگاه و مسابقه تا اتکارشناس همراه حضور  -17

  
  

http://www.SKILL.IRANTVTO.IR
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  )7( ةپیوست شمار
 شرح وظایف مسئول فنی وتجهیزکارگاه
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  کارگاه مسئول فنی و تجهیزشرح وظایف 
  مواد مصرفی هر رشته.سازي وسایل موردنیازطبق فهرست تجهیزات، ابزار و آالت، آمادهنصب ماشین -1
  .کنندگان رقابتآموزش  با کارشناسان درراستاي يهمکار -2
  و دیگر کارشناسان. مسئولهمکاري درطول برگزاري مسابقات با کارشناس  -3
  .کارشناساندیگر با همکاري  ،اصالح و به روز کردن مشخصات فنی، ابزار و تجهیزات و مواد -4
  .به رقابت کنندگان هبوطرماسناد و ها براي حفظ و نگهداري پروژه الزم امکاناتن یمأت -5
  .ناعالم شده به کارشناس مسئوال مصوباتسازماندهی و کنترل مواد پروژه طبق  -6
  .ارزشیابی به کارشناسان برايالزم  استاندارد در اختیار قرار دادن ابزار -7
  .مسئولکارشناس به به مسابقات درطول مدت برگزاري  وقایع مربوط  کامل گزارش ارائه -8
  .ا تدیگر براي مسابقامکانات  ،نور،اطمینان از فضاي مناسب و ایمنی کارگاه  -9

ه منظور ب مسئولبا هماهنگی با کارشناس کننده رقابتدر صورت خراب شدن ابزار زات یابزار و تجه ینیگزیجا -10
  جایگزینی ابزار وتجهیزات مورد نیاز.

  دهنده.استقرارابزار مسابقهمین فضا براي أت -11
  درطراحی وارزشیابی پروژه. مداخله نکردن-12
  کنندگان و کارشناسان.طرفانه نسبت به رقابتاعمال رفتار بی -13
  کنندگانمورد با رقابتعدم ارتباط بی -14
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  ) 8( ةپیوست شمار
  در مرحله کشوري مهارت استان یمسئول مسابقات ملشرح وظایف 
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  در استان ملی مهارتمسابقات مسئول شرح وظایف 
سئول برگزار  سابقات مل  يم ستان  مهارت  یم صلی  درا سان و    کنندگانرقابتمیانبه عنوان رابط ا شنا سئوالن  م، کار

 ،اجتماعی مطلوب فردي و کارآمد و رفتارهايســت که با مدیریت ا يرضــروبنابراین ، اســت اجرائی مســابقات
سم ا  را هاي الزمهماهنگی ستان مربوط   قبل از حرکت تا پایان مرا شت به ا سئوالن با تیم و  ختتامیه و بازگ ی یاجرا م

  :تسو برگزاري مناسب مسابقات ضروری از مشکالتبراي پیشگیري توجه به نکات زیر لذا مسابقات ایجاد نماید. 
  .تملی مهار با مسابقات درارتباط اطالعات و اخبار تمامی مراجعه روزانه به سایت دفتر مسابقات و دریافت  .1
 .یو استان یمراحل شهرستاندر مسابقات اجراي و نظارت بر  ی، هماهنگریزيبرنامه .2

شده براي   يو نظارت بر اردوها ی، هماهنگریزيبرنامه .3 سابقات    برگزار  ستان جهت اعزام به م نفرات برتر ا
  .مرحلۀ کشوري

 .مرحلۀ کشورياعزام نفرات برتر به مسابقات  یو هماهنگریزي برنامه .4

و  یحل اســـتانامر ياجرادرطول و الزم  یزات کافیمناســـب، ابزار و تجه يهاه و تدارك کارگاهیته یهماهنگ .5
 .مهارتالمللی بیندفتر مسابقات تأیید مورد  یمطابق با مشخصات فن يکشور

شهرستان  اح مسابقات مر یصح رسانی  اطالع .6 ستان  ،یحل  دفتر  یبا هماهنگ یگروههاي به رسانه  يو کشور  یا
 .مهارتالمللی بینمسابقات 

  .امور مرتبط با مسابقهدیگر مربوط به مسابقات و هاي گزارش ۀیته .7
 .کارشناسان همراهو کنندگان رقابتنزدیک و صمیمانه با  ۀایجاد رابط .8

ــالم بودن اطمینان از  .9 س فرم لبا ،کفش ایمنی ،اعم از لباس کارکنندگان رقابتملزومات مورد نیاز کامل وس
 .حضور در مراسم قبل از حرکت

ــایل اعال کنندگان   رقابت  اطمینان از وجود ابزارآالت مورد نیاز    .10 ــده م اعم از ابزار و وسـ  دفتراز طرف شـ
 .مهارتالمللی بینمسابقات 

سان و     ۀیتهبراي هماهنگی  .11 شنا سیله نقلیه به منظور اعزام کار شده  کنندگان رقابتو ستان   بهدرزمان اعالم  ا
 .زبانیم

ــنامه کنندگان رقابتآوري تمامی مدارك جمع .12 ــناس آدرس منزل و تلفن  ،دو قطعه عکس ،فرم ثبت نام ،(ش
 .استان یم اعزامیسرپرست تو ارائه آن به  تماس در فرم تایپ شده)

 وکنندگان   رقابت   کامل شـــرح وظایف    دقیق آن و توجیه  ۀومطالع  کنندگان   رقابت  دریافت شـــرح وظایف     .13
 .ن قبل از اعزام به مسابقاتکارشناسا

  ت .در زمان برگزاري مسابقا مهارتالمللی بینکامل با دفتر مسابقات  یهماهنگ .14
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  )9( ةپیوست شمار
  اعزامی از استان در مرحله کشوري مسابقات شرح وظایف سرپرست تیم
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  شرح وظایف سرپرست تیم
 ر زمان مسابقات داجرائی مسابقات  مسئوالن  و استانی  کنندگان رقابتکلیه میان به عنوان رابط اصلی  م یسرپرست ت  

ست ملی   زم هاي الهماهنگی، اجتماعی مطلوبفردي و  ست که با مدیریت کارآمد و رفتارهاي  ا يرضرو بنابراین ، ا
سم ا  رقابت دهندگان  قبل از حرکترا  ستان مربوط   تا پایان مرا شت به ا سئوال با تیم و  ختتامیه و بازگ اجرائی ن م

ــابقات  ــگیري توجه به نکات زیر  بنابراینایجاد نماید. ملی مهارت مس ــکالتبراي پیش ــ از مش ب  و برگزاري مناس
  :ستمسابقات ضروری

 .هارتمالمللی بین ه از سوي دفتر مسابقاتاعالم شددر تاریخ کنندگان رقابتحضور سرپرست تیم و  -1

هاي نهماشین) و هزی ۀکرای ،مابین مسیربینی شده (غذاي پیشهاي هزینهبه منظور  در اختیار داشتن تنخواه   -2
 .نشدهبینی پیش

 .استان مربوطتا بازگشت به ازلحظه حرکت کنندگان رقابتکامل به وضعیت جسمی و روحی توجه  -3

 .مهارتالمللی بینمسابقات دفتر  وکنندگان رقابتآن به خانواده  ةشمار ۀارائ داشتن تلفن همراه و -4

 .اطمینان از همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی کارشناسان همراه -5

 .کنندگانرقابتدریافت کارت شناسائی خود و براي مجري مسابقات استان مراجعه به محل پذیرش  -6

 .برگزاري رقابتها مسابقات در محل برگزاري در هنگام حضور دائمی  -7

شکالت  و  ارائه گزارش موارد -8 سان    کنندگان رقابتم شنا صورت کتبی  و کار س ۀکمیتبه به   ابقاتاجرائی م
 بصورت مکتوب در همان روز بروز مشکل .

سنامه     ۀارائ -9 شنا صل  ست   ا سابقات و دریافت   دفتربه کنندگان رقابت آدرس منزل و تلفنو فهر صل   ااجرائی م
 در ستاد اجرایی مسابقات . ایانی مسابقات از مسئول مربوطدر روز پرقابت کنندگان شناسنامه 

 .کنندگانرقابتبه همراه توجیهی  ۀجلسدر شرکت  -10

ضباط  جاد یا -11 سم برگزاري درحین تیم آرامش و حفظ ان سابق  يروزهاو ،افتتاحیه واختتامیه مرا ات و م
 .بازدیدها

ستمر با   -12 سابقات  ۀکمیتهمکاري م صوص تیم مهارت و ایجاد هماهنگیملی اجرائی م  هاي الزم در خ
 .تحت سرپرستی 

ــکایت به صــورت کتبی  -13 به شــکایت یه و ارادر صــورت بروز مشــکل در حین مســابقات  طرح ش
 .مشکل و زمانبروز درهمان روز اجرائی مسابقاتۀکمیت

 .تفریحی تیم مربوطهاي بازدیدها، مراسم و برنامهتمامی در کنندگان رقابتهمراهی  تیم  -14

 .مسابقات پس از مراسم اختتامیه به استان مربوطه  بازگشت تیمبراي هماهنگی  -15

 بصورت منظم شرکت در جلسات سرپرستان تیم -16

ــرکشــی   -17 ــیدگی وس ــتمررس ــتی  کنندگانرقابتبه نظارت مس ــرپرس در زمان اجراي  ،خودتحت س
  مسابقات. 
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  در مرحله کشوري کنندگانرقابتشرح وظایف 
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  کنندگانرقابتشرح وظایف 
 .مسابقات برگزاري اعزام به محلبراي استان مسئوالن هماهنگی کامل با  -1

 .نویسی شده)(پشتجدید به همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی و دو قطعه عکس -2

 .تکمیل آن قبل ازحرکتسالم بودن وو اطمینان یافتن از استان تهیه شده در ابزار همراه کنترل  -3

 .قبل ازحرکت مسابقات  کنترل وسایل ایمنی موردنیاز -4

 .مسابقاتتمام مراحل برگزاري رعایت شئونات اخالقی و اسالمی در  -5

 .توجیهی ۀشرکت در جلس -6

  .حفظ آرامش در طول مسابقات و زمان استراحت -7
ع اشکال  و رف سئول و کارشناس معاون رشته مربوط   ها به همراه کارشناس م دستگاه بازدید از کارگاه و آشنائی با   -8

  .، یک روز قبل از شروع مسابقاتکارشناس مسئول و معاون از طریق
  .مسابقات ۀشرکت در مراسم افتتاحی -9

  .شدهدیده تدارك هاي انجام مسابقات، صرف غذا و برنامه برايحضور به موقع  -10
  .از دستورات کارشناس مسئول و کارشناس معاون در طول مسابقاتتبعیت کامل  -11
 وقتها و دســتورالعملها نقشــه ۀبه مدت یک ســاعت براي مطالعات مســابقشــروع پیش از کنندگان رقابت -12

  .ال از کارشناسان را دارندؤخواهند داشت و در این زمان حق س
 ةدهندانکه نشنماید می دریافترا کار جزئیات همراه با یک جدول زمانی گانکنندرقابتات مسابقپیش از آغاز  -13

  .پروژه استهاي زمان تکمیل قسمت
  .طول مسابقات وخارج از مسابقاتدر و اصول ایمنی وبهداشت قوانین و مقررات کارگاهی همۀ رعایت  -14
  .درتمام مراحل برگزاري آالت از محل مسابقاتابزار و کار ۀخارج ننمودن قطع -15
شتن با کارشناس همراه    -16 ستان مربوط ارتباط ندا جز زمانی که از طرف دفتر ه(ب در طول مسابقات و خارج از آن  ا

  .)گردداعالم بالمانع بودن آن مهارتالمللی بینمسابقات 
  .در زمان مسابقهکنندگان رقابتو ارتباط نزدیک با دیگر  نیت، حسن در کار دیگرانمداخله نکردن -17
صورت بروز  -18 شکل  هرگونه  در  ست فقط    یم سابقات، با باال بردن د شناس   می در حین م شکل را با کار  توانند م

  .مطرح نمایندمشکل  رشناس هم استانی خودمسئول یا کارشناس معاون یا کارشناسی غیر از کا
  ساعت از سیستم از خارج شود. 4می تواند تا در صورت بروز حادثه یا بیماري در حین مسابقه، رقابت کننده  -19
یید تأپس از اعتراض خود را تواند می کنندهرقابتدر صــورت عدم رســیدگی به اعتراض در حین مســابقات،  -20

  .کارشناس همراه، به صورت کتبی  توسط کارشناس همراه به کمیته اجرایی و ستاد اجرایی مسابقات ارائه دهد
شتن     صورت ندا سرپرس  می کارشناس همراه تبصره: در  صورت تواند اعتراض کتبی خود را از طریق  کتبی   ت تیم به 

  .ارائه نماید



  1395ماه اسفند -نشور هجدهمین  مسابقات ملی مهارت م
  

42 
 

 

سابقات، مشکل را ب      -21 صورت بروز مشکل در خارج از زمان م سابقات   سرپرست تیم    هدر  و مسئول برگزاري م
  .استان میزبان عنوان نماید

  .اتدر طول مسابق کی دیگرالکترونی ۀعدم استفاده از تلفن همراه و هر وسیل -22
ه از طرف تعیین شد  شروع کار با توجه به دستور کارشناسان و ترك کارگاه به محض ابالغ دستور پایان وقت      -23

  .کارشناسان
ستگاه  -24 ضایع نکردن مواداولیه  حفظ د ستفاده مطلوب و  ریک از به ه تحویلی ها و ابزار تحویلی و دقت در جهت ا

  .رقابت کنندگان
ــدن مواد یا ابزار،  -25 ــورت خرابی کار و مفقود ش تواند مواد جایگزین آزاد دریافت دارد که میکننده رقابتدر ص

  .ساس تصمیمات کارشناسان خواهد بوداین منوط به کاهش امتیاز بر ا
ــافی          -26 جز در موارد خاص که از طریق کارشـــناس     (به  رعایت کامل زمان پروژه و عدم انجام کار در وقت اضـ

  .شود)می مسئول اعالم
برگزاري مســابقات اســتان میزبان و اطالع  مســئوالن تأیید  در صــورت نیاز به خروج از محل مســابقه حتماً باید با -27

  .کارشناس مسئول و سرپرست تیم باشد
  . استمسئول حفاظت از ابزار، وسایل و موادمصرفی خودکننده رقابت -28
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  هاي ارزشیابیدستورالعمل نحوة تکمیل فرم
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  هاي ارزشیابیدستورالعمل نحوة تکمیل فرم
  شده و امتیاز آنها است.هاي طراحیها و زیرپروژهداوري در مسابقات ملی مهارت بر اساس پروژه

شماره           ساس پروژة نهایی، فرم  ستاد بر ا سئول، معاون و  شناس م صورت که  را پر می 6ابتدا کار نمایند، بدین 
صورت مشخص واضح و مختصر با ذکر امتیاز مربوط در         شده، و هر مورد به  پروژه به موارد فنی مورد نظر تقسیم 

  شود.فرم قید می
شود که امتیاز هر مورد فنی می   شود.   100بوده و جمع کل امتیاز موارد باید  100بایست کسري از   باید توجه 

ست تا   و  )Judgement(یا داوري  )Subjective(کیفی  )،Objective(کمی نوع هر مورد فنی از نظر الزم ا
  دهی آن (پایان هر روز یا پایان مسابقه)  مشخص گردد.زمان نمره

بایست فرم زیرپروژه مربوط  ) می6با توجه به نوع هر آیتم (هر ردیف از فرم شماره   6پس از تکمیل فرم شماره  
  نیز پر شود.
شروع         کلیه فرم سیده و یک روز قبل از  ستاد ر سئول، معاون و  شناس م هاي نمونه پس از تکمیل، به امضاي کار

  مسابقات به دفتر مسابقات ارسال گردد.
شود که قابل اندازه گیري با ابزارهاي اندازه گیري باشد، مثل  هایی گفته میبه پروژه: )Objective( هاي کمیپروژه

  قطعه کار. و یا به صورت بله و خیر مثل عملکرد یک قسمت می باشد. اندازه گیري ابعاد
شخص می      در طراحی این پروژه شیابی با تلرانس مربوط م شده و نحوة ارز سؤال مشخص  شود. چون این  ها بارم 

شیابی کن         نوع از پروژه سی در هر زمان پروژة مربوط را ارز شنا ستند، بنابراین هر کار ضح ه شخص و وا  دها کامالً م
  کننده خواهد داد.همان نمره را به رقابت

mm245*50  : اندازه قطعه کار 1مثال   نمره 10بارم        ±
  .شودنمره کاهش داده می 2میلیمتر خطا  2به ازاي هر 

  المپ اول روشن می شود؟ (بله/خیر) 1با زدن کلید : 2مثال
  

کار    1در مثال   حداکثر تلرانس    mm 45*50اگر ابعاد قطعه  کامل (     2و با  ــد نمرة  نمره) به   10میلیمتر باشـ
رقابت  2شود. و در مثال نمره کاسته می 2میلیمتر خطا  2شود، در غیر این صورت به ازاي هر   کننده داده میرقابت

شد. بدین علت هر       صورت بله و خیر می با صال نمی گیرد و به  سی   کننده یا همه نمره را می گیرد یا ا شنا که  کار
ند نمی   هاي کمی را داوري ک ند نمره پروژة  گام          توا ند داد. هن یک نمره را خواه مه  بالطبع ه بدهد و  اي غیرواقعی 

  نمایند.دهی نیز تیم داوري صرف نظر از تعدادشان فقط یک نمره را به هرآیتم داده و امضا مینمره
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ــد میهاي گفته به پروژه :)Subjective( هاي کیفیپروژه ــود که قابل اندازه گیري با ابزارهاي اندازه گیري نباش ش
  مانند خوشمزگی یک کیک یا تمیزي کار.

سؤال،  در داوري این نوع از پروژه شناس به  5ها بدون در نظر گرفتن امتیاز  تا  1زمان به پروژه نمرة طور همکار
سري برگه      می 10 شناس یک  صورت که هر کار سی پروژه به  د 10تا  1دهند. به این  ر اختیار دارد و پس از برر

کارشــناس، چنانچه نمرات  5دهند، پس از مشــاهدة نمرات می 10تا  1اي بین کارشــناس نمره 5زمان هر طور هم
شد وي می    3بیش از  شته با سپس هر    نمره با دیگران اختالف دا ست دوباره نمره بدهد،  نمره در برگه مربوط  5بای

  دد.گرثبت شده و امضا می
یري گها نیز مانند پروژه هاي کیفی قابل اندازه گیري با ابزارهاي اندازهاین پروژه :)Judgement(داوري هاي پروژه

  نبوده و کارشناسان با توجه به تخصص خود نسبت به ارزیابی پروژه اقدام می کنند.
سؤال،  در داوري این نوع از پروژه صورت جداگانه پس از مشاهده    به کارشناس  3ها بدون در نظر گرفتن امتیاز 

  به ترتیب زیر می دهند (در مقایسه با استاندارد صنعت و نیاز مشتري): 3تا  0کار رقابت کننده به وي یک نمره از 
  = براي انجام ندادن کار و یا کار خیلی ضعیف که مورد قبول صنعت نباشد. 0نمره 
  اندارد صنعت می باشد.= کار انجام شده ولی پایین تر از سطح است 1نمره 
  = کار انجام شده مطابق استاندارد صنعت می باشد. 2نمره 
  = کار انجام شده باالنر از حد صنعت و مورد رضایت کامل مشتري می باشد 3نمره 

سپس نمره هر      صورت جداگانه نمره خود را در برگه ثبت کرده و  شناس به  صلی    3هر کار شناس در برگه ا کار
شناس    نمره خواهد بود 1حداکثر اختالف بین نمرات ثبت می شـود.   و در صـورت اختالف بیش از یک نمره کار

  بایست نمره خود را اصالح کند.می
 هر کارشناس در قبال نمره اي که می دهد مسئول بوده و می بایست بتواند از نمره داده شده دفاع کند. •

 خود استفاده کند. 3تا  0 هر کارشناس در هر آیتم ارزشیابی باید از تمامی نمرات •

سی از همه نمرات     • شنا شد باید مجددا نمره دهی کند و در غیر این     3تا  0چنانچه کار ستفاده نکرده با خود ا
  کنار گذاشته می شود. )Judgement(صورت به دلیل نداشتن تخصص کافی از ارزشیابی پروژه هاي داوري 
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  دهی در زمان مسابقاتنمره
ــوص نمره -1 ــده و نمرة   هاي کمی آیتمدهی پروژهدر خص ــیابی ش ــط گروه داوري ارزش هاي مورد نظر توس

شود در نهایت گروه داوري فرم تکمیلی را امضا نموده و در فرم مربوط ثبت می قید توضیحاتاکتسابی با 
  نمایند.یاستانی) و کارشناس مسئول نیز فرم مورد نظر را تایید مکارشناس همراه (کارشناس هم

تمامی فرم هاي کمی می بایست به تایید و امضاي کارشناس هم استانی رسیده شود. الزم به ذکر است در         •
ستون   شود. کارشناس هم استانی         نتیجهفرم مربوطه فقط  شده است و نمره اکتسابی در فرم درج نمی  قید 

شد، اعالم کرده و گ     شته با سبت به نتیجه مورد نظر اعتراض دا ست آیتم مورد  چنانچه ن روه داوري می بای
نظر را با حضـــور کارشـــناس هم اســـتانی مجددا ارزیابی نمایند و چنانچه نتیجه تغییر کرد باید با ذکر                 
توضیحات در برگه مربوطه درج شود و مجددا امضاء گردد و کارشناس هم استانی و کارشناس مسئول نیز        

 برگه ارزیابی مجدد را امضاء و تایید نمایند.

بار اعتراض را خواهد داشت، چنانچه کارشناسی به نتیجه     4این خصوص هر کارشناسی حق استفاده از      در  •
بار) براي وي محفوظ می ماند.  4اعتراض کرد و اعتراض وي پس از بررسی مجدد وارد بود، حق اعتراض (

شناس     صورت و چنانچه نتیجه آیتم مورد نظر پس از بررسی تغییري نکند، کار ست  در غیر این  انی یک  هم ا
سی هر      شنا ست می دهد. به همین ترتیب چنانچه کار ست   4حق خود را از د بار حق اعتراض خود را از د

ــیابی کمی خواهد بود. الزم به  ــت و ملزم به تایید تمامی فرم هاي ارزش داد دیگر حق اعتراض نخواهد داش
سی اعتراض و یا از بین رفتن حق اعتراض ک   ست تمامی موارد برر صورت کتبی و ب  ذکر ا شناس باید به  ا ار

  تایید و امضاء کارشناسان داور و کارشناس مسئول به اطالع دفتر مسابقات رسانده شود.
 10تا  1هاي کیفی با توجه به دستور العمل پنج کارشناس بدون در نظر گرفتن امتیاز نمره   در مورد پروژه -2

 شناس ناظر در فرم ثبت می شود.خود را به صورت همزمان روي برگه نشان داده و توسط کار

ستورالعمل   -3 شناس بدون در نظر گرفتن بارم، نمره   3در مورد پروژه هاي داوري نیز با توجه به د تا  0کار
  را به رقابت کننده داده و هر سه نمره در برگه اصلی ثبت و امضاء می گردد. 3

  نمایند.مسئول نیز فرم مورد نظر را تایید میدر نهایت تمامی کارشناسان فرم را امضا نموده پس از آن کارشناس  
ــت تمامی  ها میدرانتها تمامی فرم ــابقات ملی و بین المللی مهارت قرار گیرد. الزم به ذکر اس ــت در دفتر مس بایس

  هاي مدوالر در همان روز ارزشیابی باید به دفتر مسابقات ملی و بین المللی مهارت ارسال شود.هاي رشتهفرم
  ارسال شود.



                  

 

 

 

 

       

 

  مهارت يمسابقات مل هجدهمین نام شرکت کنندگانفرم ثبت       

 

  :

  نام خانوادگي :                                                        نام:

 
  

 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 : 

 

–

      زير ديپلم:      
   يدانشجو دوره كارشناس  يدانشجو دوره كاردان  سانسيل  ديپلم فوق        ديپلم:

 

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

–  : 

 رتبة مرحلة ملي      رشته     سال

 رتبة مرحلة ملي     رشته     سال

 

–

                                             استان:                                    شهر:                                    كدپستي:
 .....................................................................................................................................................................................................................................آدرس : 

 

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

 

 

شوم كه موارد عنوان شده در  يباشم و متعهدم يمهارت م يمسابقات مل هفدهمينداوطلب شركت در  ،كامل ينجانب ...............................................با آگاهيا

 م.ينمات شركت يبرگزار گردد بدون معذور يگرياستان دا يل نموده و چنانچه مسابقات در شهر يت تکمحت دقت و صيفرم ثبت نام را در نها

 :تحويل گیرندهنام و نام خانوادگي       داوطلب ينام و نام خانوادگ

 خ وامضا:يتار         خ وامضا:يتار      

         

 

            

 

   

      

 

 

          

 

 

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



 

 مسابقات ملي مهارت  هجدهمین

 6فرم 

ID نوع هر بخش زمان نمره دهي بارم عنوان بخشهاي پروژه 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G     

H     

   100 جمع

 شماره رشته:



 

 

 1 

 مسابقات ملي مهارت  هجدهمین

 (Objective) كمي -5فرم 

ID

 بارم عنوان رديف
اندازه/تلرانس 

 حاتيتوض
 زمان نمره دهي

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    جمع بارم زير پروژه

 

 شماره رشته:



 

 

 2 

 

 مسابقات ملي مهارت هجدهمین

 (Subjective)كیفي  -A5فرم 

ID

Sub Project

 شماره رشته:



 

 

 3 

 مسابقات ملي مهارت هجدهمین
 

    يفرم نمره ده    
 

 (Objectiveكمي ) -5فرم 

/

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 ءء      ء 

 شماره رشته:



 

 

 4 

 مسابقات ملي مهارت هجدهمین
 

 فرم نمره دهي
 

 (Subjectiveكیفي ) -A5فرم 

/

 بارم آيتم رديف

 10نمرات كارشناسان از 

كارشناس 

1 

كارشناس 

2 

كارشناس 

3 

كارشناس 

4 

كارشناس 

5 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ءءءءء

 

 شماره رشته:



 

 

 5 

 هجدهمین مسابقات ملي مهارت

 جاجمنت فرم نمره دهي
 

 

/

 بارم آيتم رديف

 3تا  0نمرات كارشناسان از 

 3كارشناس  2كارشناس  1كارشناس 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ءءء

 

 شماره رشته:



 

 مسابقات ملي مهارت هفدهمين

 اسامي کارشناسان همراه مرحله کشوري                           9فرم شماره 
 

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

 رشتهنام و نام خانوادگيرديف
سطح تاريخ تولدجنسيت

تحصيالت

وضعيت 

استخدامي

سابقه حضور در مسابقات 

ملي

عنوانسالسالماهروزمردزن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات فوق مورد تاييد است.

 

 مدير کل:     مسئول مسابقات استان:
 

 



                                                                                                                                         

هجدهمین

 

 :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:يررشته تد            □حق التدريس              □پيماني              □رسمي :               □       مربي 

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

 

 پست سازماني : 

 سابقه كار:   

 تگاه :  نام دس

 □ 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:                                                               سال:                                                                                            عنوان : 

 :رشته                                                               عنوان :   سال :                                                                                         

- 

 سال اخذ مدرك:                                                                                                رشته: 

سال اخذ مدرك:رشته :                                                                                             

 نوع حساب:                          نام شعبه :                           كد شعبه:                                                           
 

 محل كار:  

 محل سكونت:   

شماره تلفن :                                          

شماره تلفن :                                          

 شماره تلفن همراه :                         آدرس الكترونيكي :                                                                                                               

 تاريخ و محل امضا كارشناس

                                      موارد فوق مورد تائيد اينجانب است                                 

 تاريخ و محل امضاء:                     :                                                             

 

 

 

 محل الصاق

 عکس

 



هجدهمین

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

 عصر صبح عصر صبح صبح عصر صبح عصر صبح صبح  

             

             

           

              

            

            

 
             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 



هجدهمین

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

 عصر صبح عصر صبح صبح عصر صبح عصر صبح صبح  

             

             

           

              

            

            

 
             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 



  
  مسابقات ملی مهارت هجدهمین

  

  رسیدگی به اعتراض رقابت کننده در زمان برگزاري مسابقات  فرم                     13 فرم شماره 

  

    .................................... نام و نام خانوادگی رقابت کننده:.......................................    نام رشته: 
  .........................................     تاریخ :  .........................................     :   نام استان

  
  

  توضیح مشکل پیش آمده

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتیجه بررسی کمیته فنی

  
  
  
  
  
  

  

 

  یا سرپرست تیم نام و نام خانوادگی کارشناس همراه استان
  

  امضاء :

کل تحویل گردد.این برگه می بایست توسط سرپرست تیم به ناظر ستاد جهت طرح در کمیته فنی مسابقات و بررسی مش  

   رئیس کمیته فنینام و نام خانوادگی 
  

  امضاء :

  رقابت کننده نام و نام خانوادگی 
  

  امضاء :



  
  مسابقات ملی مهارت هجدهمین

  

  رسیدگی به اعتراض رقابت کننده در زمان برگزاري مسابقات  فرم                     13 فرم شماره 

  

    .................................... :کارشناس نام و نام خانوادگی .......................................    نام رشته: 
  .........................................     تاریخ :  .........................................     :   نام استان

  
  

  توضیح مشکل پیش آمده

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتیجه بررسی کمیته فنی

  
  
  
  
  
  

  

 

   نام و نام خانوادگی کارشناس همراه استان
  

  امضاء :

کل تحویل گردد.این برگه می بایست توسط سرپرست تیم به ناظر ستاد جهت طرح در کمیته فنی مسابقات و بررسی مش  

   رئیس کمیته فنینام و نام خانوادگی 
  

  امضاء :

  رقابت کننده نام و نام خانوادگی 
  

  امضاء :



  
   مسابقات ملی مهارت هجدهمین

  

  سرپرست تیمرسیدگی به اعتراض   فرم           15 فرم شماره 

  

    .................................... :سرپرست تیم نام و نام خانوادگی .......................................    نام رشته: 
  

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

  

  توضیح مشکل پیش آمده

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتیجه بررسی کمیته فنی

  
  
  
  
  
  

  

 

   سرپرستنام و نام خانوادگی 
  

  امضاء :

کل تحویل گردد.این برگه می بایست توسط سرپرست تیم به ناظر ستاد جهت طرح در کمیته فنی مسابقات و بررسی مش  

   رئیس کمیته فنینام و نام خانوادگی 
  

  امضاء :




