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: مقدمه

 كار و با توجه به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بنا به رسالت خود جهت ارتقاء نيروي

عضويت آن به عنوان نماينده ايران در سازمان بين المللي آموزشهاي حرفه اي اقدام به برگزاري 

.خواهد نمودهفتمين مسابقات ملي مهارت 

در چارچوب ستادهاي اجرايي استاني و ملي را اين سازمان در نظر دارد اين دوره از مسابقات 

، وزارت علوم،پرورش از قبيل وزارت آموزش و  صنعتي،و مشاركت ديگر بنگاههاي آموزشي

 سه گانه  وزارت صنايع و معادن و نهادهاي كارفرمايي و كارگري در مراحل،تحقيقات و فناوري

.برگزار نمايدبا اهداف ذيل  استاني و ملي در سراسر كشور ،شهرستاني

.آموختگانايجاد بستر مناسب جهت رقابت سالم بين حرفه-1

ن آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و ساير مؤسسات آموزشي معرفي توا-2

)ارزيابي صالحيت هاي آموزشي نهادهاي مختلف. (صنايع و صنوف

.افزايش منزلت آموزشهاي فني و حرفه اي-3

.اعتالي ارزش كار در جوانان و جامعه-4

.نيايجاد ساز و كار مناسب براي ارتقاء مهارتهاي ملي در سطح مهارتهاي جها-5

.افزايش مالكهاي ملي كار از طريق باالبردن مهارتهاي حرفه اي جوانان-6

.ايجاد فرصت و امكان تبادل اطالعات فني و حرفه اي بين جوانان-7

.ايجاد فرصت مناسب جهت شكوفايي و كشف استعدادهاي حرفه اي جوانان-8

ي با تكنولوژي المللي و آشنايايجاد امكان شركت حرفه آموختگان در صحنه رقابتهاي بين-9

.پيشرفته و جديد

شناسايي كمبودهاي مهارت فني و حرفه اي جوانان و برنامه ريزي در جهت رفع اين -10

.كمبودها در آموزشهاي حرفه اي

ديدگان مل اجرايي هفتمين مسابقات ملي مهارت با در نظر گرفتن شرايط عموم مهارتدستورالع

 هنرستانهاي آموزش و پرورش،  هنرآموزان، كارآموزان فني و حرفه اي،اعم از دانشجويان

.تنظيم گرديده است... صنعتگران و ،كار دانشكارآموزان 
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ساختار اجرائي استاني مسابقات-1
. مي باشدي زيراين ستاد متشكل از نمايندگان دستگاهها

ستادهماهنگ كننده مدير كل آموزش فني و حرفه اي-1-1

يع و معادن استاننماينده سازمان صنا-2-1

نماينده سازمان آموزش و پرورش استان-3-1

نماينده استانداري-4-1

 و صنايع و معادن استاناطاق بازرگانينماينده -5-1

نماينده دانشگاه هاي دولتي-6-1

نماينده واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي-7-1

مسئوليت ستاد اجرايي استاني-2
.شاركت اعضاء در برگزاري مسابقاتتعيين نوع و ميزان م-1-2

.تعيين واحدهاي ثبت نام با محدوده جغرافيايي آن-2-2

.در چهارچوب ضوابط تعيين شدههماهنگي كليه امور مسابقات در مراحل مختلف -3-2

.تعيين محل هاي برگزاري مسابقات استاني و محل برگزاري افتتاحيه و اختتاميه-4-2

.ركت جوانان حائز شرايط حوزه فعاليت مربوطهتالش اعضاء براي ش-5-2

نمايندگان دستگاههاي ذيربط موظف هستند دستورالعمل اجرايي مسابقات ملي : يادآوري

. زيرمجموعه ها ابالغ نمايندمهارت را به كليه

مراحل مسابقات-3
اين مسابقات در سه مرحله

 شهرستاني-1-3

 استاني-2-3

 ملي-3-3

.هر و مستعد برگزار خواهد شدبا حضور جوانان ما

 تاريخ مسابقات-4
58 ارديبهشت 15:انــ زم شهرستاني-1-4

58 تير ماه 30 الي 28:زمانمرحله استاني-2-4

58ماه آبان 15الي4:انـ  زم: مرحله كشوري-3-4
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 شرايط عمومي شركت در مسابقات-5
،آمــوزش ديــدگان آمــوزش فنــي و حرفــه اي كــشور و كــارآموزان : جوانــان مــاهر شــامل-1-5

و صنفي با    كارگران واحدهاي صنعتي     ، دانشجويان ، و هنرجويان آموزش و پرورش     آموزاندانش

)به بعد11/10/1363متولدين( سال سن 21داشتن حداكثر 

: يادآوري

و)1382خرداد (و سوئيس )  1380شهريور  (كرهشركت برگزيدگان اعزامي به مسابقات جهاني   -1

 و از اشخاص مذكور در سطوح مختلـف          در اين دوره از مسابقات ممنوع است       )1384خرداد(نالندف

. برگزاري به عنوان همكار استفاده خواهد شد

از  دوره ايـن ين مسابقات ملي مهـارت در   ششم)نفر اول تا سوم مرحله ملي  ( شركت برگزيدگان    -2

.مسابقات مجاز نمي باشد

  نــحوه مسـابـقات-6
شهرستانيمسابقات  -1-6

دبيرخانه مسابقات ملي مهارت   كه توسط   سواالتي  بر اساس   شهرستاني   مسابقات مرحله    -1-1-6

. برگزار خواهد شد،ارسال مي شودبه استانها 

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

 مسابقات استاني-2-6

دبيرخانـه  از طـرف  پروژه هـا    مسابقات مرحله استاني بصورت پروژة عملي مي باشد و           -1-2-6

.مي شودارسال به استانها مسابقات ملي مهارت تهيه و 

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

 مـي تواننـد     ، كليه شركت كنندگان مرحله شهرستاني كه حد نصاب قبولي را كسب نمايند            -3-2-6

.در مرحله استاني مسابقات شركت نمايند

 مسابقات كشوري-3-6

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

تواننـد  ميخانه مسابقات مهارت ملي نفرات برتر مرحله استاني با معرفي استانها به دبير        -2-3-6

انجـام  7/5/85معرفـي ايـن افـراد حـداكثر تـا تـاريخ             (در اين مرحله از مسابقات شـركت نماينـد          

)پذيردمي

. مي باشد100از 75 نيز مدالدريافت  جهت  حد نصاب نمره رده بندي مرحله كشوري-3-3-6
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نحوه طراحي پروژه ها-7
تانيشهرس پروژه هاي مرحله  -1-7

 توسـط گروههـاي تخصـصي متـشكل از كارشناسـان سـازمان و ديگـر                 ، اين  مرحلـه    سواالت در 

دبيرخانه مسابقات ملي مهارت مـستقر در سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي                 از طرف دستگاهها  

.كشور به كليه استانها ارسال خواهد شد

 پروژه مرحله استاني-2-7

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

سازمان آموزش فني  و حرفه اي كشور طراحـي و           دبيرخانه مسابقات ملي مهارت مستقر در       طرف

.به مناطق ارسال خواهد شد

 پروژه هاي مرحله كشوري-3-7

سـي  پروژه هاي مرحله كشوري مسابقات، مطابق با نظام مـسابقات جهـاني و در جلـسات كارشنا       

.قبل از مسابقات طراحي  خواهند شد

نحوه داوري-8
شهرستاني مرحله مسابقات -1-8

.مي باشداستاني  هاي داوري نحوه داوري اين مرحله از مسابقات به عهده كميته

استاني مسابقات-2-8

 موظف به نظارت كامل بر نحـوه اجـراي          ، استانها    مشترك  تخصصي گروههاي،در مرحله استاني  

 نيز ناظر رسمي بر نحـوه       دبيرخانه مسابقات ملي مهارت   بقات مي باشند و ناظران اعزامي از        مسا

. اجراي مسابقات مرحله استاني خواهند بود

مرحله كشوري مسابقات-3-8

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

.ان اعزامي همراه با رقابت كنندگان انجام خواهد شدامر با مشاركت كارشناسان و  مربي

نحوه اهداي مدال و جوايز مسابقات ملي مهارت - 9
به برگزيدگان مسابقات ملي مهارت به ترتيب باالترين نمره اولويت بندي شـده وطبـق               

مـدالها بـه نـشان      .  نقره و برنز اعطا مي گـردد       ،به ترتيب مدالهاي طال   ،ضوابط مندرج ذيل  

. ن آموزش فني وحرفه اي كشور و نشان مسابقات ملي مهارت مزين استسازما
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:ضوابط 
.  نقره  و برنز دريافت نمايند،و باالتر از آن مي توانند مدالهاي طال85نمره -1

.  مي توانند مدالهاي نقره و برنز دريافت نمايند85 و حد فاصل آن تا نمره 80نمره -2

.  مي توانند مدال برنز دريافت نمايند80 و حد فاصل آن تا نمره 75 نمره -3

 مـدال مـضاعف دريافـت    ، برگزيدگاني كه اختالف امتيـاز آنهـا تـا يـك نمـره باشـد             -4

.مي نمايند

.  مدال بيشتر نخواهد بود6 از ، در هررشته مجموع مدالهاي اعطا شده-5

 تا چهار مـدال  ، ضوابط4 در صورت احراز بند   ، يك مدال نقره   ، در صورت اعطا يك مدال طال      -6

. برنز اعطا خواهد شد

 مدال نقره حذف و تا چهار مـدال برنـز   ، ضوابط4 در صورت اعطا دو مدال طال با احراز بند       -7

.  اعطا خواهد شد، ضوابط4در صورت احراز بند 

.  مدال نقره و برنز اعطا نخواهد شد، ضوابط4 در صورت اعطا سه مدال طال با احراز بند -8

،) ضــوابط4درصــورت احــراز بنــد (رت اعطــا يــك  مــدال طــال و دو مــدال نقــره  در صــو–9

.  اعطا نخواهد شد،مدال برنز

 دو مدال نقره و چهار مدال برنز در صـورت           ، در صورت عدم وجود شرايط اعطا مدال طال        -10

. اعطا خواهد شد، ضوابط4احراز بند 

 مدال برنز در صورت احراز بنـد   6تا  ، در صورت عدم وجود شرايط اعطا مدال طال و نقره          -11

.  اعطا خواهد شد، ضوابط4

ــره    -12 ــسب نم ــه ك ــق ب ــه موف ــدگاني ك ــه برگزي ــه كلي ــد 70 ب ــده ان ــاالتر از آن گردي ، و ب

. اعطا خواهد شد،گواهينامه مهارت

 هدايا وجوائز-10
مرحله استاني -1-10

 لوح   هدايا و  ،تقديرمراسمضمن برگزاري ،ن استاني جهت تشويق برگزيدگا  مي باشند   موظف   استانها   ستاد اجرايي 

.يادبود به آنان اعطا نمايند 

مرحله كشوري -2-10

ــارت     ــي مه ــسابقات مل ــه م ــتدبيرخان ــشوري،  جه ــه ك ــدگان مرحل ــوايزبرگزي ــدال،ج ،م

.نمود اعطا خواهدهيه ودر مراسم اختتاميه به برگزيدگان تتنديس مسابقات ،لوح يادبود
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)1385سال (مسابقات مهارت ملي هفتمين ته هايليست رش

نام رشتهرديفنام رشتهرديف

كاربرد نرم افزارها-فناوري اطالعات13آجرچيني1

فناوري برودتي14الكترونيك صنعتي2

)مبتني بر رايانه(فناوري طراحي گرافيك 15تاسيسات الكتريكي3

قناديCNC16تراش 4

)چوبي(كابينت سازي 17جواهر سازي5

كاشيكاري ديوار و كف18جوشكاري6

صنعتيكنترل 19خياطي زنانه7

لوله كشي20طراحي صفحات وب8

منبت كاري21فرش بافي9

...)درب، پنجره، و (نجاري CNC22فرز 10

نقشه كشي صنعتي23فناوري اتومبيل11

12
پشتيباني - فناوري اطالعات كامپيوترهاي شخصي

شبكه


