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  با سالم و احترام
ضمن سپاس از همكاري آن استان جهت ميزباني برگزاري مرحله كشوري دهمين دوره مسابقات ملي 

تور فرمائيد موارد زير جهت تهيه مقدمات مناسب در مهارت، پيرو هماهنگي هاي به عمل آمده خواهشمنداست دس

  . اجراي اين دوره از مسابقات موردتوجه قرار گرفته و در زمان مقتضي اقدام الزم صورت پذيرد

جهت انجام امورمحوله در طول مسابقات به صورت شبانه  مسئول شركت كنندگانتعيين يك نفر تحت عنوان  -1

  ي و شماره تماس همراه فرد مذكور به كليه استانها و دفتر مسابقاتروزي و اعالم نام ونام خانوادگ

و مطابقت با فهرست شركت كنندگان و  كارت شناسايي عكسدارپذيرش شركت كنندگان و كارشناسان با  -2

  ) موجود در سايت دفتر مسابقات  بر اساس فهرست اسامي كليه شركت كنندگان و كارشناسان(كارشناسان ارسالي 

پس از پايان مسابقات ، به اعتراضي كه (دگي به شكايات و مشكالت شركت كنندگان در زمان اجراي مسابقات رسي -3

  . )در زمان اجراي مسابقه مطرح نشده باشد، رسيدگي نخواهد شد

  قبل از شروع آماده سازي و طراحي پروژهتوسط كارشناس مسئول و معاون هر رشته  توجيه كامل كارشناسان -4

  جهت نمايش توانمندي هاي شركتهاي حامي مسابقات در آن استان نمايشگاه جانبي تشكيل -5

اجازه ارتباط كارشناس با شركت كننده در روزهاي مسابقات جهت توجيه شركت كنندگان در سايت برگزاري  -6

يك ربع پس و مسابقات يك ربع قبل از شروع اين ارتباط مطابق قوانين مسابقات جهاني مهارت، هر روز ( مسابقات 

وجود داشته باشد و تخطي  نمي تواندارتباطي بين اين دو گروه  باقي ساعاتمسابقه   مي تواند باشد و در  از اتمام

  )از اين امر موجب حذف كارشناس مربوطه از مسابقات خواهد شد 
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ر رشته  و تحويل فرمها شركت كنندگان كليه رشته ها توسط كميته روانشناختي ه تكميل فرم ويژگيهاي رفتاري -7

  )فرم شماره يك ( به ناظر اعزامي ستاد راهبري مسابقات 

در هر رشته سه نفر از كارشناسان همراه شركت كنندگان به تشخيص كارشناس  : 7توضيح بند 

فرم فوق  وظيفه اين كميته تكميل , انتخاب و به عنوان كميته روانشناختي معرفي مي شوند  مسئول و معاون رشته

شركت كنندگان هم به غير از (  حاضر در مسابقات مي باشدبراي هريك از شركت كنندگان  به صورت گروهي

ستاد راهبري  ناظر اعزامي ستادو پس از تائيد توسط كارشناس مسئول رشته، به ) و كارشناسان مذكور  استاني

  .تحويل نمايند

و تحويل فرم به ناظر اعزامي  )2فرم شماره (كننده  شركت كارشناس همراهتوسط  تكميل فرم ويژگيهاي رفتاري -8

  ستاد راهبري مسابقات

ناظر كارشناسان و شركت كنندگان و بازديدكنندگان و تحويل فرمهاي تكميل شده به  تكميل فرم نظرخواهي -9

  ) 4و  3فرم شماره (  ستاد راهبري مسابقات اعزامي

كارشناس مشاوره استان مسئول آماده سازي فرمها، ارائه به افراد مربوطه ،  : 9 – 8 – 7توضيح بند 

كليه فرمها در سايت دفتر مسابقات (ستاد راهبري مسابقات مي باشد  ناظر اعزاميتوجيه افراد و تحويل فرمها به 

  ) موجود است

از (بقات و در زمان اجراي مسابقه استفاده از تلفن همراه براي كليه شركت كنندگان و كارشناسان در سايت مسا - 10

  ممنوع مي باشد) 18صبح لغايت  8ساعت 

خروج شركت كنندگان از محل اسكان پس از پايان هر روزه مسابقات بدون هماهنگي با مسئول شركت كنندگان  - 11

  .ممنوع مي باشد) موضوع بند يك ( 
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ن اجرائي مسابقات از سايت دفتر مسابقات و شركت كنندگان ، كارشناسان و مسئولي دريافت كارت شناسائي - 12

  تحويل به افراد ذينفغ جهت استفاده در طول مسابقات

حضور و غياب شركت كنندگان و : روزانه به دفتر مسابقات از قبيل  تعيين يك نفر به عنوان مسئول ارسال اطالعات - 13

شماره تماس ثابت و همراه و نشاني رايانامه همراه با  معرفي نامبردهو  ريز نمرات روزانه رشته ها –كارشناسان 

  7/8/88به دفتر مسابقات تا تاريخ ) ايميل (

كه توسط كارشناسان ) فرم هاي ارزشيابي (  6و  A5و  5فرمهاي فرد مسئول ، مي بايست  :13توضيح بند 

مسابقات  )ايميل (به نشاني رايانامه  10/8/88تا تاريخ مسئول و معاون هر رشته تكميل شده است را 

  ارسال نمايد

دريافت دستورالعمل نحوه تكميل فرمهاي ارزشيابي از سايت  دفتر مسابقات و ارائه آن به كارشناسان مسئول  - 14

  و معاون هر رشته

از سايت دفتر مسابقات و اجراي ) 1389(انتخاب كارشناس مسئول و معاون مسابقات سال آتي  فرمدريافت  - 15

ه مستندات مربوط به راي گيري همراه با صورتجلسه به ناظر اعزامي ستاد راهبري دستورالعمل و تحويل كلي

  ) 5فرم شماره (  مسابقات
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