
  برنامه زمانبندي آزمون پايان مرحله اول اردوهاي آماده سازي چهلمين دوره مسابقات جهاني مهارت 
   )88  شهريور -كانادا ( 

   اصفهان :محل آزمون   -  كاربرد نرم افزار،  فناوري اطالعات -  طراحي صفحات وب -تأسيسات الكتريكي   :نام رشته 
  عصر  صبح  تاريخ  روز
    ورود كارشناسان*   1/10/1387  يكشنبه
   درصدي پروژه ها30تغييرات   2/10/1387  دوشنبه

  آماده سازي پروژه ها  ورود كارآموزان  3/10/1387  سه شنبه
  مسابقه  مسابقه  4/10/1387  چهارشنبه
  مسابقه  مسابقه  5/10/1387  پنج شنبه

  بازگشت به مناطق    6/10/1387  جمعه
      

 مركز تربيت مربي: محل آزمون                     فناوري طراحي گرافيك-ترونيك صنعتي   الك-فناوري برودتي   :  نام رشته
      CNC  تراش - CNC فرز - جوشكاري–پشتيباني شبكه   ،  فناوري اطالعات

  عصر  صبح  تاريخ  روز
    ورود كارشناسان*   1/10/1387  يكشنبه
  وژه درصدي پر30تغييرات   ورود كارآموزان  2/10/1387  دوشنبه

  مسابقه  مسابقه  3/10/1387  سه شنبه
  مسابقه  مسابقه  4/10/1387  چهارشنبه
  مسابقه  مسابقه  5/10/1387  پنج شنبه

  بازگشت به مناطق    6/10/1387  جمعه
  .  استانها متعاقباً اعالم خواهد شدCNCبرنامه حضور برگزيدگان رشته فرز و تراش  : 1تذكر 

  
 

 مركز تربيت مربي: محل آزمون                                                                      ابينت سازي ك     :نام رشته 
  عصر  صبح  تاريخ  روز

   ورود كارشناسان و كارآموزان*   30/9/1387  شنبه
    آماده سازي مواد مصرفي  1/10/1387  يكشنبه
    آماده سازي مواد مصرفي  2/10/1387  دوشنبه

  مسابقه  مسابقه  3/10/1387  سه شنبه
  مسابقه  مسابقه  4/10/1387  چهارشنبه
  مسابقه  مسابقه  5/10/1387  پنج شنبه

  بازگشت به مناطق    6/10/1387  جمعه
  

  . كارشناساني است كه از طرف دفتر مسابقات به منظور داوري دعوت شده اند،منظور از كارشناسان* 
  

   18/9/87  -دفتر مسابقات بين المللي مهارت 



  نامه زمانبندي آزمون پايان مرحله اول اردوهاي آماده سازي چهلمين دوره مسابقات جهاني مهارت بر
   )88  شهريور -كانادا ( 

  كرج :                                                                                                           محل آزمون كنترل صنعتي     :نام رشته  
  عصر  صبح  تاريخ  روز
    ورود كارشناسان*   28/9/1387  پنجشنبه
    ورود كارآموزان  1/10/1387  يكشنبه
  مسابقه  مسابقه  2/10/1387  دوشنبه

  مسابقه  مسابقه  3/10/1387  سه شنبه
  مسابقه  مسابقه  4/10/1387  چهارشنبه
  مسابقه  مسابقه  5/10/1387  پنج شنبه

  بازگشت به مناطق    6/10/1387  جمعه
  . پذيرش و اسكان برگزيدگان و كارشناسان رشته كنترل صنعتي در مركز تربيت مربي مي باشد : 2تذكر 

  
  تهران:                                                                                                   محل آزمون جواهرسازي              :    نام رشته ها 

  عصر  صبح  تاريخ  روز
    ورود كارشناسان و كارآموزان*   1/10/1387  يكشنبه
  مسابقه  مسابقه  2/10/1387  دوشنبه

  مسابقه  مسابقه  3/10/1387  سه شنبه
  مسابقه  مسابقه  4/10/1387  هچهارشنب
  مسابقه  مسابقه  5/10/1387  پنج شنبه

  بازگشت به مناطق    6/10/1387  جمعه
  . پذيرش و اسكان برگزيدگان و كارشناسان رشته جواهرسازي در مركز مشيريه مي باشد : 3تذكر 

  

  مكان برگزاري رشته ها
  مكان برگزاي  رشته  رديف

   5  مركز شماره - ميدان بهمن  -تهران   جواهرسازي  1
   3  مركز شماره - چهارراه طالقاني   -  كرج   كنترل صنعتي  2
   شهيد بهشتي2مركز شماره    - اصفهان   تأسيسات الكتريكي   3

  طراحي صفحات وب  4
  كاربرد نرم افزار   -فناوري اطالعات   5

  خيابان –  خيابان هزار جريب -ميدان آزادي    - اصفهان
  ICT  مركز -   اداره كل آموزش فني وحرفه اي –كارگر 

  كابينت سازي   6
  فناوري طراحي گرافيك  7
  پشتيباني شبكه   -فناوري اطالعات   8
 CNCتراش   9

 CNCفرز   10

  كترونيك صنعتي ال  11
  فناوري برودتي   12
  جوشكاري   13

  ركز تربيت مربيم  -كرج 
-) ع(  بلوار امام رضا - زادگان   ميدان آ- خيابان كرج 

    مركز تربيت مربي-بلوار تربيت مربي 

  . كارشناساني است كه از طرف دفتر مسابقات به منظور داوري دعوت شده اند،منظور از كارشناسان* 
  18/9/87  -دفتر مسابقات بين المللي مهارت 


