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:  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
.رقابت كنندگان مرحله درون دستگاهي به گروهاي ذيل منفك گرديده اند

 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

 كاردانش  دانش آموزان-3-3

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

 دانشجويان كليه دانـشگاهها و دانـشكده هـاي وزارت علـوم ، تحقيقـات و فنـاوري و                    -5-2

دانشگاههاي آزاد اسالمي و دانشگاه جـامع علمـي         درمان و آموزش پزشكي   ‘ وزارت بهداشت   

كاربردي

در كليـــه كارخانجـــات ، شـــركتهاي صـــنعتي و صـــنوف آزاد صـــنعتگران شـــاغل -6-2

)غير شاغل / شاغل( 

 ايرانيان شركت كننده در خارج از كشور –2–7

 مسئوليت دستگاهها -3
 به عهـده ادارات كـل   2-1مسئوليت ثبت نام و برگزاري مسابقات درون دستگاهي گروه    -1-3

. ها مي باشدآموزش  فني و حرفه اي استان

 بـه   2-4 و   2-3 ،   2-2 مسئوليت ثبت نام و برگزاري مسابقات درون دستگاهي گـروه هـاي              -2-3

در اين باره به ترتيب دفاتر ستادي آمـوزش         . عهده سازمان آموزش  و پرورش استانها مي باشد        

و پرورش فني و حرفه اي، آموزش و پروش مهارتي و كاردانش و اداره كل امـور مـدارس عـالي                     

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

 بـه عهـده حـوزه     2-5 مسئوليت ثبت نام و برگزاري مسابقات درون دسـتگاهي گـروه             -3-3

تعيين و دانشگاه ازاد اسالمي     دانشگاهي است  كه از طرف وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري             

.مي شود

ــ-4-3 ــام و برگــزاري مــسابقات درون دســتگاهي گــروه   مــسئوليت ثب ــده       2-6ت ن ــه عه  ب

در ايـن بـاره نماينـده مقـام عـالي  وزارت      . سازمان  هاي صنايع و معادن استانها مي باشـد    

. صنايع و معادن هماهنگي الزم را با سازمان آموزش فني  و حرفه اي  بعمل مي آورند

. شور بصورت ا لكترونيكي خواهد بود  ثبت نام شركت كنندگان خارج از ك–5-3
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: يادآوري

دستگاههاي ذيربط  دسـتورالعمل مـسابقات مهـارت ملـي را بـه سـازمانهاي اسـتاني ابـالغ                         

.مي نمايند

 تاريخ مسابقات-4
84 ارديبهشت 30انــ زم مرحله درون دستگاهي تا سطح استان-1-4

اين  مرحله كليه رقابت كنندگان گروه هـاي قيـد شـده بـه تفكيـك در مـسابقات درون                         در  

دستگاهي مربوط شركت خواهند نمود و در پايان مسابقات افراد ممتاز هـر گـروه در سـطح             

  بـه ادارات كـل آمـوزش فنـي و حرفـه اي اسـتانها معرفـي           12/3/84استان حداكثر تا تاريخ     

.خواهند شد

84 تيـــر مـــاه 3الـــي 1زمـــان)در ســـطح اســتان (گاهي  مرحلــه بـــين دســـت -2-4

گروههاي مـذكور بـا معرفـي دسـتگاه مربـوط در ايـن مرحلـه           ) درون دستگاهي (برگزيدگان  

.شركت  مي  نمايند

31/5/84 لغايت25/5/84ان ـ  زم: مرحله كشوري-3-4

 اسـتان در ايـن مرحلـه     از طـرف  در رشته هاي مسابقات با معرفي     كليه نفرات اول هر استان    

.شركت مي نمايند

 شرايط عمومي شركت در مسابقات-5
)به بعد5/3/6413متولدين ( سال سن 20 داشتن حداكثر -1-5

مطابق استانداردهاي مهارت داشتن حداقل مدرك تحصيلي -2-5

كشور اي هاي سازمان آموزش فني  و حرفهاندارد داشتن توانائي هاي جسماني مطابق با است-3-5

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

سازمان آموزش فني  و حرفـه اي ، گـواهي تحـصيل، گـواهي اشـتغال در كارگـاه يـا بنگـاه                        

)اقتصادي

: يادآوري

خـرداد  (و سـوئيس    )  1380شـهريور    ( كـره ني  شركت برگزيدگان اعزامي به مـسابقات جهـا       

 و از اشـخاص مـذكور در         در اين دوره از مسابقات ممنـوع اسـت         )1384خرداد(نالندوف)1382

. سطوح مختلف برگزاري به عنوان همكار استفاده خواهد شد 

  نــحوه مسـابـقات-6
 دستگاهيدرون مسابقات  -1-6

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

.توسط دستگاه مربوطه تهيه و به استانها اعالم مي دارد

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

 مسابقات بين دستگاهي  استاني-2-6
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تاني بصورت پروژة عملي مي باشد و از طرف سازمان آمـوزش       مسابقات مرحله اس   -1-2-6

..فني  و حرفه اي به استانها ارائه مي شود

 كليه ادارات كل آموزش فني و حرفه اي استانها موظف مي باشند، مـسابقات مرحلـه                 -2-2-6

.دستگاهي استاني  را با حضور نمايندگان دستگاهها برگزار نمايند

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

 مسابقات كشوري-3-6

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

 نفرات برتر مرحله استاني با معرفي استانها بـه دبيرخانـه مـسابقات مهـارت ملـي                      -2-3-6

 افـراد حـداكثر تـا تـاريخ     معرفـي ايـن   ( مي توانند در اين مرحله از مسابقات شركت نماينـد           

) انجام مي پذيرد15/4/84

. 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 گروههاي تخصصي متشكل از كارشناسان سـازمان و ديگـر   ، اين  مرحله  سواالت در 

.ادارات كل تهيه خواهد شددستگاهها در 

 پروژه مرحله بين دستگاهي استاني-2-7

 توسط گروههـاي تخصـصي متـشكل از كارشناسـان سـازمان و ديگـر                ،پروژه اين  مرحله       

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

 پروژه هاي مرحله كشوري-3-7

وري مـسابقات، مطـابق بـا نظـام مـسابقات جهـاني و در جلـسات                 پروژه هـاي مرحلـه كـش      

.كارشناسي قبل 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          ، استانها    مشترك  تخصصي گروههاي، استاني   در مرحله 

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

. نحوه اجراي مسابقات مرحله استاني خواهند بود 

مرحله كشوري مسابقات-3-8

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

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

،كننـد را كسب   ) 100 از 70(كليه رقابت كنندگاني كه در مرحله كشوري نمره حدنصاب          -1-9

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

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

.دريافت خواهند كرد مهارت استاندارد مهارت آموزشي مربوط را 

 كسب نمايند ـ  نمره  + 1رقابت كنندگاني كه در مرحله كشوري امتيازاتي با اختالف -3-9

.حائز رتبه همسان خواهند شد 

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

چندمـدال برنزوگواهينامـه ويـژه     يـك يا  درصورت اعطا يك مدال طال ، يك مدال نقره ،           -5-9

درمسابقات اعطا خواهد شد 

مدال نقره،مدال برنزحذف وباقي نفرات گواهينامه      ياچندال طال،دو درصورت اعطا يك مد   -6-9

دريافت خواهند نمود ويژه

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

.اعطا خواهد شد 

ويـژه   درصورت اعطا، سه يا چند مدال طال مدال نقره و برنز حذف وچندين گواهينامه                -8-9

.اعطا خواهد شد 

 هدايا وجوائز-10

مرحله استاني -1-10

ـدگان استاني     ،كميته اجرائي استان موظف است     ـزاري   ،جهت تـشويق برگزي ـمن برگ ـم ض ـدير   مراس ـدايا و   ،تق  ه

.لوح يادبود به آنان اعطا نمايند 

مرحله كشوري -2-10

تنـديس مـسابقات    ،،مدال،لوح يادبود برگزيدگان مرحله كـشوري   ستاد اجرائي مسابقات جهت   

. اعطا خواهد شد  مهارتيوگواهينامه ويژه
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)1384سال (مسابقات مهارت ملي  دوره  ششمينليست رشته هاي

آجرچيني 11 واتوكدصنعتي كشينقشه 1

)چوبي(كابينت سازي  12 CNCماشينكاري  2

...)درب و پنجره وكمد و(  نجاري  13 عات نرم افزار اطالفناوري 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 برق صنعتي 8

19 اطالعات سخت افزار و شبكهفناوري طراحي صفحات وب 9

طراحي گرافيكفناوري  20 10 الكتريكيتاسيسات


