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مقدمه

     سازمان آموزش فني  و حرفه اي  كـشور بـا حـضور در مـسابقات                  

ي، الگوي جديدي جهـت مـسابقات       جهاني مهارت و كسب تجربيات جهان     

مهارت ملي ترسيم نموده، در اين الگو آنچه كه به عنوان محور اصـلي              

.در نظر گرفته شده عزم ملي جهت برگزاري مسابقات مهارت است

    در پي تشكيل جلسات شوراي راهبري مسابقات با حضور مسئولين          

يقــات و علــوم ، تحق:اجرايـي ســازمان و  نماينــدگان وزارتخانـه هــاي   

ــالي     ــوراي ع ــادن ، ش ــنايع و مع ــرورش ، ص ــوزش و پ ــاوري، آم فن

كارفرمايــان و كــانون عــالي  شــوراهاي اســالمي كاركــشور،موضوع  

مشاركت همگاني جهت اجراي مسابقات در سطحي مطابق بـا الگوهـاي            

جهاني و بهره جوئي از تاثير بسزاي اين مـسابقات در كليـه بخـشهاي               

برداري از تجربيات مـشابه، مطـرح و        آموزشي، صنعتي و فني و بهره       

.دستورالعمل اجرائي پنجمين دورة مسابقات مهارت ملي تهيه شد

    ضمن تشكر از كليه نمايندگان محترم دستگاههاي فوق و به منظـور            

اجراي هماهنگ اين مسابقات در كليه دستگاهها، دستور العمل اجرايـي           

.ردداين دوره از مسابقات به شرح پيوست تقديم مي گ

ستاد اجرائي مسابقات مهارت ملي
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 مراحل مسابقه-1

:  اين مسابقات در سه مرحله

  درون دستگاهي تا سطح استان-1-1

 بين دستگاهي در سطح استان-2-1

 كشوري -3-1

.   با حضور جوانان ماهر و مستعد برگزار خواهد شد

 دسته بندي گروههاي مسابقه-2

.ان مرحله درون دستگاهي به گروهاي ذيل منفك گرديده اندرقابت كنندگ

 كارآموزان سازمان آموزش فني  و حرفه اي كشور و موسسات كارآموزي آزاد-1-2

 دانش آموزان دبيرستانهاي نظري و هنرجويان هنرستانهاي فني و حرفه اي -2-2

 دانش آموزان كاردانش -3-3

ي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش دانشجويان آموزشكده ها-4-2

 دانشجويان كليه دانشگاهها و دانشكده هاي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دانـشگاههاي                -5-2

آزاد اسالمي و دانشگاه جامع علمي كاربردي

 صنعتگران شاغل در كليه كارخانجات ، شركتهاي صنعتي و صنوف آزاد-6-2

 مسئوليت دستگاهها -3

 بـه عهـده ادارات كـل آمـوزش      1ئوليت ثبت نام و برگزاري مسابقات درون دستگاهي گروه         مس-1-3

. فني و حرفه اي استانها مي باشد

 به عهـده  2-4 و   2-3 ،   2-2مسئوليت ثبت نام و برگزاري مسابقات درون دستگاهي گروه هاي           . -2-3

فاتر ستادي آموزش و پرورش     در اين باره به ترتيب د     . سازمان آموزش  و پرورش استانها مي باشد       

فني و حرفه اي، آموزش و پروش مهـارتي و كـاردانش و اداره كـل امـور مـدارس عـالي آمـوزش و                         

.پرورش، هماهنگي الزم را با سازمان آموزش فني  و حرفه اي بعمل مي آورند

 به عهده حـوزه دانـشگاهي   2-5 مسئوليت ثبت نام و برگزاري مسابقات درون دستگاهي گروه           -3-3

.است  كه از طرف وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تعيين مي شود

 بـه عهـده سـازمان  هـاي          2-6 مسئوليت ثبت نام و برگزاري مسابقات درون دستگاهي گـروه            -4-3

در اين باره نماينده مقام عالي  وزارت صنايع و معادن همـاهنگي             . صنايع و معادن استانها مي باشد     

. ني  و حرفه اي  بعمل مي آورندالزم را با سازمان آموزش ف

: يادآوري

.دستگاههاي ذيربط  دستورالعمل مسابقات مهارت ملي را به سازمانهاي استاني ابالغ مي نمايند
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 تاريخ مسابقات-4

83                زمان  دهه اول تيرماه مرحله درون دستگاهي تا سطح استان-1-4

 گروه هاي قيد شده بـه تفكيـك در مـسابقات درون دسـتگاهي                   در اين  مرحله كليه رقابت كنندگان      

مربوط شركت خواهند نمود و در پايان مسابقات افراد ممتاز هر گروه در سـطح اسـتان حـداكثر تـا                     

.  به ادارات كل آموزش فني و حرفه اي استانها معرفي خواهند شد12/4/83تاريخ 

26/4/83 لغايت 24/4/83      زمان )در سطح استان( مرحله بين دستگاهي -2-4

گروههاي مذكور با معرفي دسـتگاه مربـوط در ايـن مرحلـه شـركت                      ) درون دستگاهي (   برگزيدگان  

.مي  نمايند

23/7/83 لغايت 18/7/83                     زمان : مرحله كشوري-3-4

ابقات با معرفـي اسـتان در ايـن مرحلـه شـركت                   در اين مرحله كليه نفرات اول هر استان در رشته هاي مس   

.مي نمايند

 شرايط عمومي شركت در مسابقات-5

)به بعد5/3/6213متولدين ( سال سن 21 داشتن حداكثر -1-5

 داشتن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمائي-2-5

 فني  و حرفه اي كشور داشتن توانائي هاي جسماني مطابق با استانداردهاي سازمان آموزش-3-5

گواهي كارآموزي سازمان  (2 ارائه گواهي براي قرار گرفتن فرد در گروههاي تعيين شده در بند    -4-5

)آموزش فني  و حرفه اي ، گواهي تحصيل، گواهي اشتغال در كارگاه يا بنگاه اقتصادي

: يادآوري

يـدگان اعزامـي بـه مـسابقات        و برگز ) 1382سـال   (شركت برگزيدگان چهارمين مسابقات مهارت ملي       

. در اين دوره از مسابقات ممنوع است1382خرداد (و سوئيس )  1380شهريور ( جهاني سئول 

  نــحوه مسـابـقات-6

مسابقات  بين دستگاهي-1-6

 مسابقات مرحله درون دستگاهي بر اساس مواد مسابقه اي برگزار خواهـد شـد كـه توسـط                  -1-1-6

.به استانها اعالم مي دارددستگاه مربوطه تهيه و 

. مي باشد100 از 70 حد نصاب رده بندي مسابقات درون دستگاهي امتياز -2-1-6

مسابقات بين دستگاهي  استاني-2-6

 مسابقات مرحله استاني بصورت پروژة عملي مي باشد و از طرف سازمان آموزش فنـي  و                  -1-2-6

..حرفه اي به استانها ارائه مي شود

 ادارات كل آموزش فني و حرفه اي استانها موظف مـي باشـند، مـسابقات مرحلـه بـين                     كليه -2-2-6
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.دستگاهي استاني  را با حضور نمايندگان دستگاهها برگزار نمايند

. مي باشد100 از 70 حد نصاب رده بندي در اين مرحله نيز -3-2-6

 مسابقات كشوري-3-6

. عملي خواهد بوددر اين مرحله نيز مسابقه  به صورت پروژة-1-3-6

 نفرات برتر مرحله استاني با معرفي استانها به دبيرخانه مسابقات مهارت ملـي مـي تواننـد      -2-3-6

 انجـام               30/4/83معرفـي ايـن افـراد حـداكثر تـا تـاريخ             ( در اين مرحله از مـسابقات شـركت نماينـد           

)مي پذيرد

. مي باشد100 از 70 حد نصاب نمره رده بندي مرحله كشوري نيز -3-3-6

نحوه طراحي پروژه ها-7

 پروژه هاي مرحله  درون دستگاهي-1-7

 توسط كارشناسان و مربيان، هنرآموزان و مدرسان مربوط بـه            ،پروژه هاي مرحله درون دستگاهي    

دستگاهها در استانها طراحي خواهد شد در صورتيكه دستگاهي درخواست نمايد ادارات كل آمـوزش               

.ي استانها در اين زمينه همكاري الزم بعمل خواهند آوردفني و حرفه ا

 پروژه مرحله بين دستگاهي استاني-2-7

 توسط گروههاي تخصصي متشكل از كارشناسان سازمان و ديگر دسـتگاهها در  ،پروژه اين  مرحله    

.سازمان آموزش فني  و حرفه اي كشور طراحي و به مناطق ارسال خواهد شد

حله كشوري پروژه هاي مر-3-7

پروژه هاي مرحله كشوري مسابقات، مطابق با نظام مسابقات جهاني و در جلسات كارشناسـي قبـل                 

.از مسابقات طراحي  خواهند شد

نحوه داوري-8

 مرحله درون دستگاهيمسابقات -1-8

. هاي داوري هر دستگاه مي باشدنحوه داوري اين مرحله از مسابقات به عهده كميته

 استاني بين دستگاهيمسابقات-2-8

 موظف به نظارت كامـل بـر نحـوه اجـراي            ، استانها    مشترك  تخصصي گروههاي،در مرحله استاني    

مسابقات مي باشند و ناظران اعزامي از ستاد اجرائي مسابقات نيز نـاظر رسـمي بـر نحـوه اجـراي                     

. مسابقات مرحله استاني خواهند بود 

نحوه داوري مرحله كشوري -3-8

 اين مرحله به ترتيبي خواهد شد كه در شرح فني  پروژه قيد شده است و اين امر بـا مـشاركت    داوري در 

.كارشناسان و  مربيان اعزامي همراه با رقابت كنندگان انجام خواهد شد
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شرايط دريافت مدال و گواهينامه ويژه -9

 بـه  ،كننـد ا كـسب  ر) 100 از70(كليه رقابت كنندگاني كه در مرحله كـشوري نمـره حدنـصاب             -1-9

. ترتيب نمرات از باالترين نمره به مدال طال ، نقره و برنز دست خواهند يافت 

 مهـارت    گواهينامه ويـژه     ،رقابت كنندگاني كه درمرحله كشوري نمره حدنصاب آورده اند           كليه   -2-9

.دريافت خواهند كرد استاندارد مهارت آموزشي مربوط را 

 كسب نمايند حائز ـ  نمره  + 5/0مرحله كشوري امتيازاتي با اختالف رقابت كنندگاني كه در -3-9

.رتبه همسان خواهند شد 

. عدد نخواهد بود 6 بيشتر از ، رشته يكمجموع مدالهاي اعطايي در   درهر صورت -4-9

درمسابقات چندمدال برنزوگواهينامه ويژه  يك يا درصورت اعطا يك مدال طال ، يك مدال نقره ،           -5-9

ا خواهد شد اعط

دريافـت  مدال نقره،مدال برنزحذف وباقي نفرات گواهينامه ويـژه       ياچنددرصورت اعطا يك مدال طال،دو    -6-9

خواهند نمود 

 مدال نقره حذف و چندين مـدال برنـز و گواهينامـه ويـژه اعطـا           ،در صورت اعطا دو مدال طال       -7-9

.خواهد شد 

 نقره و برنز حذف وچنـدين گواهينامـه ويـژه اعطـا              درصورت اعطا، سه يا چند مدال طال مدال        -8-9

.خواهد شد 

 هدايا وجوائز- 10

مرحله استاني -1-10

، ضمن برگزاري مراسم تقـدير       ، جهت تشويق برگزيدگان استاني      ،كميته اجرائي استان موظف است      

.هدايا و لوح يادبود به آنان اعطا نمايند 

مرحله كشوري -2-10

تنــديس مــسابقات ،برگزيــدگان مرحلــه كــشوري،مدال،لوح يــادبودجهــتســتاد اجرائــي مــسابقات 

. اعطا خواهد شد  مهارتيوگواهينامه ويژه
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)1383سال (مسابقات مهارت ملي  دوره ليست رشته هاي پنجمين 

آجرچيني 11 واتوكدصنعتي كشينقشه 1

گچ كاري 12 CNCماشينكاري  2

)چوبي(كابينت سازي  13 ي اطالعات نرم افزارتكنولوژ 3

جواهرسازي 14 جوشكاري 4

خياطي زنانه 15 كاشي كاري ديوار و كف 5

قنادي 16 لوله كشي 6

تكنولوژي اتومبيل  17 الكترونيك صنعتي 7

تكنولوژي برودتي 18 طراحي صفحات وب 8

تكنولوژي اطالعات سخت افزار و شبكه 19 برق تجاري 9

طراحي گرافيك 20 عتيبرق صن 10


