
1387مهارت  شهرستاني و استاني سال  مسابقات  دوره اجراي نهمينبرنامه زمانبندي

مسابقات به استثناء رشته سـاخت و توليـد مـي بايـست             نهمين دوره    در حضوربه    متقاضيان عالقمند     -1

ــر  ــدين  22زي ــد 30/6/1366 ســال ســن و متول ــه بع ــدرشــته ؛  و   ب ــاخت و تولي ــر س ــن 25 زي  ســال س

.به بعد باشند)  30/6/1363دين متول( 

 لغايت سه روز قبل از شروع مسابقات مرحله شهرستاني 30/1/1387  ثبت نام داوطلبان ازتاريخ -2

يـك روز   ( 8/3/1387 لغايت 5/3/1387 طول دوره برگزاري مسابقات شهرستاني سه روز از تاريخ     –3

)يك روز اعالم نتايج ‘ يك روز رقابت بين شركت كنندگان ‘ جهت آماده سازي 

‘ يكروز اعالم نتـايج   ( 30/4/1387 لغايت 25/4/1387   برگزاري مسابقات استاني در فاصله زماني         -4

) و يك روز ارسال نتايج با تأييد مديركل محترم استان به دفتر مسابقات بين المللي مهارت 

روز قبل از شروع مسابقات استاني  آماده سازي سايت مسابقات مطابق با مشخصات فني پروژه يك-5

) مـديركل اسـتان   (  اعالم اسامي منتخبين برتر مرحله استاني با تأييد رئـيس برگـزاري مـسابقات                 -6

 ساعت پس از اعالم نتايج نهايي به دفتر مسابقات بين المللي مهارت  48حداكثر 

ن ا لمللي مهارت سه روز قبل         ارسال اسامي شركت كنندگان مرحله شهرستاني به دفتر مسابقات بي           -7

از برگزاري مسابقات 

  اختتاميه و اهداء جوايز به برگزيدگان مرحله استاني بصورت همزمان در سراسر كـشور ازطريـق                  -8

. مي باشد) روز ملي مهارت (  مرداد 6استانها در روز 

  برگزاري رقابتهاي مراحل شهرستاني و استاني درصورت امكان مي تواند با كمك بخش خصوصي        -9

. انجام پذيرد 

.  بنگاههاي اقتصادي شناسايي و از كمك هاي مالي و فكري و تجهيزاتي آنها حتماً استفاده شود-10

و واحدهاي صنعتي و خـدماتي  دانشگاهها ‘   در طراحي پروژه ها از كارشناسان با تجربه سازمان  -11

.  و ساير دستگاهها استفاده شود

نــشاني مــسابقات بــين المللــي مهــارت بــه فتــر  نمونــه پــروژه هــاي ســنوات گذشــته در ســايت د-21

ir.irantvto.skill.wwwت شهرسـتاني  پروژه مسابقا.    موجود و قابل دسترسي و بهره برداري مي باشد

. با استفاده از نمونه پروژه هاي موجود در سايت مسابقات ؛ توسط استان طراحي و اجرا شود

كارشناس ناظر مـسابقات درموعـد مقـرر    ‘   جهت همكاري و نظارت برحسن انجام امور و پيشرفت كار           -13

. به استان اعزام خواهد شد

. ور مي تواند از دستگاههاي مختلف انجام پذيردانتخاب دا‘    باتوجه به شرح وظايف داوران -14

.   پروژه هاي استاني ؛ ازطريق دفتر مسابقات طراحي و به استان ارسال خواهد شد-15


