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 : مقدمه 

موختگان و مهارت آدانشجويان و دانش بين  نظام مندرقابت  براي مناسب ايجاد بستر

برگزاري  در قالب صنعتگران و پيشه وران جوان‘ وزش فني و حرفه اي كشورنظامهاي آمآموختگان 

امكان ترازيابي و مقايسه با همديگر و پيدايش شرايط بهبود و ارتقاء نظامهاي مذكور » مسابقات ملي«

   .را فراهم مي سازد

ر شرايط خاصي كه امروزه تحوالت مستمر فناوري ها و اقتصاد برمهارتهاي شغلي و بازار كا

 جايگاه آموزشهاي فني و حرفه اي را در ياري رساندن به نيروي كار براي ،بوجود آورده است

در اين راستا مسابقات جهاني درارزيابي .  بسيار ممتاز ساخته است،هماهنگي با وضعيت متحول

طراز اول جهان درآن شركت نظامهاي آموزش شغلي بسيار جاافتاده وهمه كشورهاي صنعتي 

  . كنند مي

مسابقات جهاني مهارت و رويا رويي با چندين دوره ايران در جمهوري اسالمي تجربه حضور 

يافته ها در نظام آموزشي سازمان در بخشهاي  كشورهاي توسعه يافته ودر حال توسعه و كاربست

 اهميت رقابتهاي ملي و جهاني را دو چندان ، آموزشي و ارزشيابي مهارتبرنامه ريزي  –پژوهشي 

است و سازمان را مصمم ساخته تا هرساله بر بهبود كيفيت و بهره برداري موثرتراز آن نموده 

مي باشد مهارت مسابقات ملي دهمين دوره بدين جهت اين سند كه حاوي چهارچوب اجرايي . بيافزايد

 .و جهت اجرا ابالغ مي شودتنظيم 
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  كليات : فصل يكم 

  :تعريف مسابقات ملي مهارت  - 1ماده 

شناسـايي و كـشف   بمنظـور  ا لم بين جوانان كشور در زمينه هاي مهارت فني و حرفه اي كـه            رقابت س 

  .  دشواستعدادهاي برتر مي 

  :اهداف مسابقات ملي مهارت  - 2ماده 

   .مهارتها حرفه اي جوانان وايجاد فرصت مناسب جهت شكوفايي استعدادهايكشف  -1-2

 در توسعه اقتصادي به عموم مردم وجلب نظر شناساندن اهميت آموزشهاي مهارت ونقش آن -2-2

  صنايع وصنوف جهت مشاركت در مسابقات ملي مهارت ‘ بنگاههاي اقتصادي ‘ مسئولين 

   ومعرفي افراد ماهر ونخبه به صنايع وبنگاه هاي اقتصادي يي شناسا-3-2

     آموزي  ترويج و ارتقاء فرهنگ مهارت-4-2

شناسايي هارتها ي حرفه اي كشور تا سطح مهارتهاي جهاني ويجاد بستر مناسب جهت ارتقاء ما - 5-2

  . نها و برنامه ريزي براي رفع آدر آموزشهاي فني وحرفه ايكمبودها 

   ايجاد فرصتي مناسب جهت تبادل اطالعات فني و تجارب حرفه اي بين جوانان -2 -6

  شناسايي كمبودهاي آموزشي مهارت  -2 -7

  ي آموزش مهارت در كشور ارتقاء سطح استانداردها - 2 -8

  براي كسب مهارت ان   ايجاد انگيزش در جوان-2 -9

    فراهم نمودن فرصت مناسب جهت رقابت سالم بين جوانان كشور -2- 10

   :شرايط ثبت نام متقاضيان در مسابقات مهارت - 3ماده 

  ايران جمهوري اسالمي  تابعيت -1-3

   جمهوري اسالمي ايرانه در قانون اساسياديان تصريح شد مسلمان يا پيرو يكي از -2-3

  . التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران-3-3
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مسابقات به جهت حضور در و رواني مواد مخدر و داشتن سالمت جسمي هرگونه  عدم اعتياد به - 3 -4

  مراجع ذيصالحتشخيص و تائيد 

   مسابقات ضوابط التزام به رعايت -3 -5

 و "ساخت و توليد تيمي"ي براي رشته ها ‘ يق سن رقابت كنندگان مجاز به ثبت نام تاريخ دق -3 -6

  .مي باشدبه بعد  11/10/1367تاريخ مابقي رشته ها براي به بعد و 11/10/1364تاريخ  "مكاترونيك"

 ي هيچ يك از رشته ها مجاز به شركت در،گذشتهادوار نفرات اعزامي به مسابقات جهاني مهارت   :1تبصره  

   .مسابقات ملي نمي باشند

  ثبت نام: فصل دوم

  :  متقاضيان ثبت نام ي حوه مهلت و ن – 4ماده 

 25/1/1388از تاريخ مراجعه حضوري به مراكز آموزش فني و حرفه اي در سراسر كشور  -1-4

  17/2/1388لغايت 

   الزمو ارايه ي مدارك ) 1فرم شماره ( تكميل فرم ثبت نام مسابقات ملي مهارت  -2-4

  : رك الزم جهت ثبت نام امد  - 5ماده 

  )  قطعه بدون مهر 4( تمام رخ  3×4عكس   - 5 -1

  ) يك نسخه (   كپي شناسنامه از تمام صفحات -5 -2

  )يك نسخه (كپي كارت ملي     - 5 -3

  مدرك تحصيليآخرين كپي  -4-5

  )ر و مشمولواي داوطلبان ذكبر(نظام وظيفه ارائه فتوكپي كارت پايان خدمت يا معافيت   - 5 -5

جهت داوطلبان ( گواهي اشتغال به تحصيل براي افراديكه داراي معافيت تحصيلي مي باشند -6-5

  )ذكور
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   .استاني و كشوري برگزار مي شود‘ مسابقات در سه مرحله شهرستاني 

  مالحظات  تاريخ  عنوان  رديف

    17/2/1388 لغايت 25/1/1388  ثبت نام  1

    25/2/1388  تانيمرحله شهرس  2

    2/5/1388 و 1  مرحله استاني  3

    15/8/1388 لغايت 11/8/1388  كشوريمرحله   4

  

  

   مرحله شهرستاني -1-6

هر شهرستان در هر رشته در صورت برتر انجام مي پذيرد ونفرتئوري در اين مرحله مسابقات بصورت 

   . يابدراه مي) مرحله استاني(به مرحله بعدي  100 از 70كسب حد نصاب 

   مرحله استاني -2-6

انجام )  ساعت14 و حداكثر 8حداقل ( دوروزه حداكثر اين مرحله از مسابقات بصورت يك پروژه عملي 

 را كسب كرده باشد به مرحله 100 از 75رشته كه حد نصاب استان در هر پذيرد و نفر برتر هر  مي

   .نهايي راه مي يابد

   مرحله كشوري -3-6

 4طي  ساعته 22حداكثر مرحله بين تمامي نفرات منتخب استانها بصورت يك پروژه عملي مسابقات در اين 

   .روز برگزار خواهد شد

به منظور امكان ارزيابي از توانمندي شركت كنندگان و رتبه بندي افراد مسابقات مرحله    :1تبصره 

د و چنانچه به شوي رسميت يافته وبرگزار م شركت كننده  نفر8با حضور حداقل كشوري هر رشته 

به هر دليلي برگزيدگان مرحله ي استاني در آن رشته در مسابقات مرحله كشوري حاضر نشوند 

شركت كنندگان مابقي مسابقات آن رشته برگزار نخواهد شد و  نفر كمتر بشود 8اي كه از تعداد  گونه

ر شركت كنندگان را م حضوددفتر مسابقات نيز داليل ع. نيز حق هيچگونه اعتراضي ندارندحاضر 
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جهت اتخاذ تصميم پيگيري و در صورت قصور از سوي استان يا شركت كننده گزارش الزم را تهيه و 

  .به اطالع رئيس ستاد راهبري مسابقات خواهند رساند

  

  : طراحي پروژه   – 7ماده 

  : مرحله شهرستاني-1-7

جهت از استانها پيشنهادي  كتبيواالت در اين مرحله دفتر مسابقات بين المللي مهارت پس از دريافت س

طي سه روز با حضور متخصصين و مربيان درون و برون سازماني سواالت تكميل بانك سواالت 

قبل از زمان  شدهسئواالت مسابقات را كه بصورت يكسان تهيه  را بررسي و انتخاب نموده و كتبي

  .مودبه كليه استانها ارسال خواهد ناين مرحله مسابقات برگزاري 

  :مرحله استاني  – 2-7

 پروژه ،در اين مرحله نيز استانها پس از طراحي پروژه مطابق با چهارچوب مصوب و اجراي نمونه آن

درون و برون نمايند و دفتر مسابقات با حضور متخصصين مي را به دفتر مسابقات ارسال پيشنهادي 

قبل از زمان مسابقات به استانها تهيه و    راسابقاتپروژه هاي پيشنهادي را بررسي و پروژه مسازماني 

  .نمودارسال خواهد 

ي و عتواحدهاي صن‘ دانشگاهها ‘ طراحان پروژه مي توانند از كارشناسان با تجربه سازمان : تبصره

  . باشند.... .خدماتي و

 به نشانيبين المللي مهارت نمونه پروژه هاي سنوات گذشته در سامانه اينترنتي دفتر مسابقات ( 

IR.IRANTVTO.SKILL.WWWموجود مي باشد  .(  

  :  مرحله كشوري– 7 -3

مسابقات بين المللي مهارت و با استفاده از دفتر پروژه هاي كشوري با مسئوليت  نمونه - 1-3-7

مسابقات با رويكرد كارشناسان و مربيان درون و برون سازمان و مدرسين واحدهاي صنعتي و 

 .طراحي و دراختيار عموم قرار خواهد گرفتجهاني 
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پروژه هاي كشوري در زمان مسابقات كشوري توسط كليه كارشناسان داور مورد  نمونه - 2-3-7

يافته و به عنوان پروژه ملي در مرحله كشوري استفاده  درصد تغيير 30بازنگري قرار گرفته و تا 

  .خواهد شد

حضور ناظر  ،نمايندگان بنيادنخبگان به عنوان ملي مرحله كارشناساني از  بنياد در اين  :تبصره

  .خواهند يافت 

  سازمان اجرايي: فصل سوم 

  مديريت اجرايي مسابقات  – 8ماده 

   راهبري مسابقات ملي مهارت ستاد -1-8

تهاي موجود  حداكثر بهره برداري از ظرفي‘ ايجاد تعامل بيشتر در تصميم گيريهاستادوظيفه اين 

 سازماندهي ‘ اتخاذ تصميم و تدابير راهبردي‘ تعيين استراتژي مسابقات ملي‘سازمان در مسابقات ملي

  . و برنامه ريزي مسابقات مي باشد

  :  راهبري مسابقات ملي مهارت ستاد تركيب اعضاي 

  ) رئيس ستاد(    سازمانمعاون پژوهش وبرنامه ريزي -1-1

   سازمانمعاونان -2-1

  ) دبيرستاد(       مسابقات بين المللي مهارت مدير دفتر -3-1

 رئيس مركز تربيت مربي  -4-1

   رئيس كميته جذب مشاركت-5-1

  ت ا رئيس كميته رسيدگي به شكاي-6-1

   رئيس كميته تبليغات واطالع رساني-7-1

  پشتيباني  و  رئيس كميته تجهيز-8-1

   رئيس كميته فني-9-1

آموزش فني و سازمان  ئستوسط ريد رئيس ستاد راهبري مسابقات بنا بر پيشنهاابالغ اعضاء * 

  .صادر مي شودحرفه اي كشور 
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  :بين المللي مهارت مسابقاتدفتر  -2-8

 سازماندهي و اجراي مسابقات و هدايت و رهبري كليه عوامل اجرايي در ،مسئول برنامه ريزي

   .جهاني مهارت مي باشدحضور در مسابقات مسابقات ملي مهارت و كليه مراحل برگزاري 

  : كميته تبليغات و اطالع رساني  -3-8

، برگزاري تيزر ات بصورت پوستر، بروشور،اطالع رساني درخصوص مسابق وظيفه آن تبليغ و

  .مي باشد...  اختتاميه و -مراسم افتتاحيه
  :   كميته جذب مشاركت - 4-8

توليدي و خدماتي جهت جذب همكاري و صنوف و واحدهاي ‘ اتحاديه ‘ وظيفه آن ارتباط با صنايع 

  . مشاركت آنان در برگزاري مسابقات مي باشد

  :     كميته فني - 5-8

  محل اجراي مسابقات ونحوه اجراي صحيح مسابقات،وظيفه اين كميته نظارت بر تجهيزات كارگاهي

  .مي باشد

  :   كميته تجهيز و پشتيباني - 6-8

طبق ( خريد ابزار و لوازم موردنياز مسابقات ،تجهيز كارگاههاوظيفه آن تأمين منابع مالي بمنظور 

   . مالي و تداركاتي است،يازنظر ادارو پشتيباني مراحل اجرايي مسابقات ) شرح فني رشته ها

    كميته رسيدگي به شكايات - 7-8

ه سرپرستان تيم وساير شكايات واصل‘ كارشناسان ‘ رسيدگي به شكايات رقابت كنندگان وظيفه آن 

   .مي باشد  در زمان مسابقات 

عضو ثابت همه كميته ها خواهد مذكوردبير مسابقات بين المللي مهارت و يا نماينده دفتر : 1 تبصره

  .بود

تائيد رئيس پيشنهادي را به دبيرخانه ي ستاد معرفي و پس از اعضاي مسئوالن كميته ها : 2تبصره 

  .ستاد راهبري مسابقات تعيين مي شوند
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  : عوامل اجرايي مسابقات ملي مهارت-9ماده 

  :  عوامل اجرايي مسابقات ملي مهارت در مراحل شهرستاني -1-9

  . مسابقات مهارت شهرستان مي باشداجرايي مسابقات ملي مهارت در مرحله شهرستاني برعهده كميته  

  :  مسابقات مهارت شهرستان اجراييتركيب اعضاء  كميته 

در مناطقي كه بيش از يك (يس مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان رئ: اجرايي  رئيس كميته - 1

  )مركز وجود دارد با انتخاب مدير كل به عنوان رئيس و ساير روسا به عنوان عضو خواهند بود

  . انتخاب مي شوداجرايي توسط رئيس كميته : اجرايي  معاون كميته - 2

  استانسنجش و ارزشيابي مهارت حوزه  مسئول -3

  ) يكنفر(ماينده حراست   ن- 4

  )  نفر2(اجرايي   كارشناس با انتخاب رئيس كميته - 5

  اجراييبه انتخاب رئيس كميته اجرايي   دبير كميته - 6

  : مسابقات مهارت شهرستان اجرايي وظايف كميته 

  داوري و اعالم برگزيدگان جهت شركت در مرحله استاني ,  اجراي مسابقاتنظارت بر

  : يي مسابقات ملي مهارت در مرحله استاني  عوامل اجرا-2-9

  . دراين مرحله مسابقات برعهده مديريت اجرايي مسابقات استان مي باشد

  : مسابقات استان  كميته اجرايي تركيب اعضاء 

  مديركل استان   :    مدير اجرايي -1

  روابط عمومي  :   كميته تبليغات و اطالع رساني -2

  وزش در صنايع  آم:   كميته جذب مشاركت -3

  اجرايي مدير معاون اداره كل استان به انتخاب :   كميته فني -4

   مسئول حوزه سنجش و ارزشيابي مهارت استان-5

  معاون اداري و پشتيباني :   كميته تجهيز و پشتيباني - 6

  مسئول حراست استان  :   كميته رسيدگي به شكايات - 7

  )كل استانبه انتخاب مدير ( استان مسئول مسابقات ملي مهارت:   دبير - 8
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به منظور  ايجاد بستر الزم براي حضور دانشجويان در مسابقات مدير كل استان مي تواند از  :تبصره

نمايندگان دانشگاهها و آموزشكده هاي فني و حرفه اي سطح استان نيز به عنوان مدعو دعوت بعمل 

  .آورد

  :  مسابقات استان مديريت اجراييوظيفه 

داوري و اعالم ‘  اجراي صحيح مسابقات ‘  هماهنگي و نظارت بر تجهيز كارگاه ‘ امه ريزي برن

  مسابقات بين المللي مهارت جهت شركت در مرحله كشوري دفتر منتخبين به 

مسئوليت صحت اجراي مسابقات و انتخاب نفر برتر و رسيدگي به شكايات بر عهده مدير : 1 تبصره

  .تمسابقات استان اساجرايي 

اين مسابقات با حضور نمايندگان دفتر مسابقات بين المللي مهارت جهت نظارت بر اجراي : 2تبصره 

  .صحيح مسابقات برگزار خواهد شد

  :  عبارتند از )كشوري(ملي   عوامل اجرايي مسابقات ملي مهارت در مرحله -3-9

   دبير مسابقات بين المللي مهارت  - 1

   بين المللي مهارت مسابقاتدفتر كارشناسان   - 2

    اعضاي كميته تبليغات و اطالع رساني  - 3

    اعضاي كميته جذب مشاركت  - 4

    اعضاي كميته فني - 5

   اعضاي كميته تجهيز و پشتيباني  - 6

   اعضاي كميته رسيدگي به شكايات  - 7

   كارشناس مسئول -8

    معاون كارشناس مسئول - 9

    كارشناس داور  -  10

  ناس فني و تجهيز   كارش- 11

    سرپرست تيم  -  12
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  : كارشناس مسئول مسابقات ملي مهارت- 4-9

هدايت ورهبري كارشناسان داور و رقابت كنندگان ونظارت بر حسن انجام مسابقات وطراحي مسئول 

   ) 1شرح وظايف پيوست شماره  ( .پروژه است

 هيچ ،ن كارشناس همراه كارآموزدر اعزام كارشناس مسئول به مسابقات جهاني تحت عنوا: تبصره

  .الزامي وجود ندارد

  : كارشناس معاون مسابقات ملي مهارت- 5-9

شرح وظايف پيوست  (. هميار كارشناس مسئول در طراحي پروژه ها واجراي مسابقات مي باشد

  . )2شماره 

ده از سوي  انتخاب كارشناس مسئول ومعاون جهت دوره بعدي مسابقات از بين افراد معرفي ش:تبصره 

   .رشته مشخص مي گردد  كارشناسان هرتوسطپس از رأي گيري ‘ دفتر مسابقات بين المللي مهارت 

  :  كارشناس داور - 6-9

به پيشنهاد استانها پس از معرفي به دفتر مسابقات بين المللي مهارت وبررسي كارشناسي كميته فني 

  . )3اره شرح وظايف پيوست شم ( .در مسابقات حضور خواهند يافت

 الزم به يادآوري مي باشد كه هر استان تنها در رشته هايي مي تواند كارشناس معرفي نمايد  :1 تبصره

   .كه در آن رشته رقابت كننده داشته باشد

  :  كارشناس همراه مي بايست شرايط ذيل را داشته باشد : 2 تبصره

  .   مسلط به زبان خارجي باشد- 1

  ين و مقررات مسابقات جهاني مهارت داشته باشد  آشنايي كامل با قوان- 2

    آشنايي با نحوه طراحي پروژه و مسلط به بودجه بندي پروژه ها باشد - 3

  .  سال مستقيماً در امر آموزشهاي فني و حرفه اي فعاليت داشته باشد5  حداقل - 4

  .  احدهاي صنعتي باشد كارشناس همراه مي تواند از اساتيد دانشگاه و كارشناسان مجرب و :3تبصره 

  :   مسئول فني و تجهيز كارگاهها - 7-9

وظيفه آماده سازي كارگاه ها قبل از مسابقات ونظارت بركاركرد دستگاه ها در طول مسابقات ورفع 

   ) 4شرح وظايف پيوست شماره  ( .داردبر عهده اشكاالت احتمالي را 
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   .ير كل استان ميزبان مسابقات مي باشدمدعهده مسئول فني وتجهيز كارگاه به تعيين  :تبصره 

  :   سرپرست تيم استان - 8-9

   .كارشناسان ومسئولين اجرايي مسابقات مي باشد‘به عنوان رابط اصلي مابين رقابت كنندگان 

 مسابقات بين المللي مهارت معرفي دفتر سرپرست تيم توسط استان اعزام كننده انتخاب وبه :تبصره 

  . )5ف پيوست شماره شرح وظاي ( .مي گردد

  

  : نحوه داوري مسابقات   – 10ماده 

  : مرحله شهرستاني و استاني-1-10

 بوده و داوري مرحله استاني برعهده  مسابقات شهرستاناجرايي كميتهداوري مراحل شهرستاني برعهده 

   . مي باشدمسابقات استاناجرايي كميته 

مسابقات بين المللي  ناظر از طرف دفتر ،بقاتمساارزيابي و جهت نظارت بر حسن انجام : 1تبصره 

  . مهارت تعيين و به استانها اعزام مي گردد

  . مسابقات برسددفتر اعضاء كميته و ناظر ‘   حسن انجام كار بايد به تأييد مديركل  :2تبصره 

  . پذيردانتخاب داور مي تواند از دستگاههاي مختلف انجام ‘   باتوجه به شرح وظايف داوران  :3تبصره 

  : مرحله كشوري-2-10

 داوري مرحله كشوري با مشاركت كارشناسان ومربيان اعزامي از استانها و با انتخاب كارشناس 

   .مسئول انجام مي پذيرد

   . كارشناس همراه لزوماً كارشناس داور نمي باشد: 1تبصره 

   آگاه از نحوه ارزيابي مطلع وان و كارشناسCIS ارزيابي نتايج با استفاده از سيستم : 2تبصره 

  . انجام مي گيرد

  كليه مدارك پروژه ها بايد در محل امني نگهداري شود تا درصورت بروز شك و شبهه مورد  :3تبصره 

  . استفاده قرار گيرد

 .  مي بايست به امضاء كليه كارشناسان برسد6  فرمهاي  :4تبصره 

 .گان در هر رشته مي توانند حضور داشته باشند  در اين مرحله ناظراني از بنياد ملي نخب: 5تبصره 
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با درجه يك و دو كارشناساني كه داراي نسبت فاميلي حضور در كليه مراحل مسابقات   : 6تبصره 

 .نمي باشدبرگزيدگان باشند مجاز 

   نحوه تقدير از منتخبين – 11ماده 

  : مرحله استاني– 1-11

توسط استان به اي جوايز هدا. كل استان مي باشدمدير  توسطاعطاي لوح تقدير در مرحله استاني 

   .پذيردمي نحو مقتضي انجام 

  : مرحله كشوري-11 -2

تهيه ودر ‘ لوح يادبود ‘ مدال ‘ مسابقات بين المللي مهارت جهت منتخبين مرحله كشوري جوايز دفتر 

   .مراسم اختتاميه به منتخبين اعطا خواهد نمود

  :زضوابط اهداء مدال وجواي  -11 -3

نقره ‘  به منتخبين مرحله كشوري به ترتيب باالترين نمره اولويت بندي شده به ترتيب مدال هاي طال 

 مدال ها به نشان سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور و مسابقات ملي مهارت .وبرنز اعطاء مي گردد

   .مزين مي باشد

   . باشد ميCIS اعالم نتايج واعطاي مدال وجوايز براساس سيستم -1-3-11

   .مدال مشابه دريافت مي نمايند‘  نمره باشد دومنتخبين هر رشته كه اختالف امتياز آنها با يكديگر تا  -2-3-11

   .مدال برنز نيز اعطا مي شود‘  در صورت اعطاي يك مدال طال ويك مدال نقره -3-3-11

   . خواهد شدمدال نقره حذف و مدال برنز اعطا‘  در صورت اعطاي دو مدال طال -4-3-11

 اختالف امتياز آخرين برنده مدال چنانچهحذف و مدال نقره ‘  مدال طال 3 در صورت اعطاي -5-3-11

   .اعطا خواهد شدنيز  مدال برنز , امتياز باشد2 از  كمتر طال با رقابت كننده بعدي

برنده مدال چنانچه اختالف امتياز آخرين ,  مدال نقره2 در صورت اعطا ي يك مدال طال و -6-3-11

  .مدال برنز نيز اعطا خواهد شد,  امتياز باشد2كمتر  از نقره با رقابت كننده بعدي 

 كسب كنند ولي موفق به دريافت مدال نشوند 500 به كليه رقابت كنندگاني كه نمره باالي -7-3-11

  .  لوح تقدير اهداء خواهد شد
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  : مسابقات ملي مهارت  امتيازات و تسهيالت -12ماده 

ورت دارا بودن شرايط از مزاياي نفرات برتر مسابقات ملي مهارت در مراحل استاني و كشوري درص

  :  بهره مند خواهند شد زير

  از مدير كل استانتشويق توسط استان مربوطه  و دريافت لوح تقدير  :   برگزيدگان مرحله استاني-

  : و باالتردارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم  برگزيدگان مرحله كشوري -

دستورالعمل ابالغي شماره با رعايت شرايط عمومي مندرج در (   اعطاي كارت مربيگري - 1

  )14/8/1386مورخ  36133/210

 حرفه اي  آموزش فني وبا رعايت ضوابط تفاهمنامه سازمان(استفاده از سهميه سرباز مربي سازمان     - 2

  ) با نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايرانكشور 

  مقررات انضباطي: چهارمفصل 

  : در مسابقات ملي مهارت  اقدامات انضباطي - 13ماده 

كارشناس  ،كارشناس مسئول ، هيأت داوري، نمايندگان،مسئولين(در مسابقه عوامل برگزاري   كليه -

با اقدامات ‘ درصورت تخلف از مقررات )  سرپرستان كارگاه و مسابقه دهنده،كارشناسان ،معاون

  .  مواجه خواهند شدانضباطي

ملزم به گزارش درمواردي هستند كه از قانون و مقررات مسابقه ‘ در مسابقه عوامل برگزاري   همه -

بازرسي و دراختيار كميته ‘ اين گزارش بايد دراختيار كميته فني و در موارد خاص . ده باشدكرتخطي 

   . ستاد راهبري مسابقات برسدگزارش نهايي مراجع رسيدگي كننده در اسرع وقت به اطالع رئيس
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 )1388(همين مسابقات ملي مهارت د رشته هاي فهرست

 
   
   

  كد رشته نام رشته رديف كد رشته نام رشتهرديف

  20 آجرچيني 15 01 )اتوماسيون (پلي مكانيك 1

  23 ) نفره2تيمي ( رباتيك  16 03 ) نفره3تيمي(ساخت و توليد  2

  24 )چوبي(كابينت سازي  17 04 ) نفره2تيمي  (اترونيكمك 3

  25 )درب، پنجرهاتصاالت (نجاري CADD05 18-طراحي مهندسي مكانيك 4

  27 جواهر سازي CNC  06 19تراش  5

  31 )فناوري مد (خياطي CNC  07 20فرز  6

كاربرد نرم -فناوري اطالعات 7
 افزارها

  32 )شيريني پزي(قنادي  21  09

  33 فناوري اتومبيل 22 10 كاريجوش 8

  37 ) نفره2تيمي  (طراحي فضاي سبز 23 12 كاشيكاري ديوار و كف 9

  38 رودتي ب 24 15  و گرمايشيلوله كشي 10

فناوري اطالعات كامپيوترهاي   25  16 الكترونيك 11
 پشتيباني شبكه-شخصي

39  

  40 فناوري طراحي گرافيك 26 17 وبطراحي  12

  -- منبت كاري 27 18 يسات الكتريكيتاس 13

  -- قاليبافي 28 19 كنترل صنعتي 14
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وظايف عوامل اجرايي: فصل پنجم
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  1پيوست شماره 
  )شرح وظايف كارشناس مسئول ( 
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  .پروژه وظايف قبل از مسابقه در طراحي -1
   آشنائي با هيات اجرائي مسابقات -1-1

  .پروژه و عوامل اجرائي آن با همكاري معاون و كارشناس مربوطه بررسي محل طراحي -2-1

    شركت درجلسه توجيهي مسابقات -3-1

 تحويل پروژه هاي قبلي، پروژه هاي ارسالي از مناطق جهـت طـرح درجلـسات طراحـي                  -4-1

  پروژه به كمك كارشناسان همراه 

  . به آنها  آشنائي با كارشناسان همراه مسابقه دهنده و خوش آمد گوئي-5-1

    بررسي پروژه هاي ارسالي از مناطق -6-1

  انتخاب يك پروژه از بين ساير پروژه ها ويا تهيه يك پروژه تلفيقي از بين پروژه ها با                     -7-1

   .كمك ساير كارشناسان

  . درصد با همكاري كارشناسان70 تغيير پروژه و حفظ اصالت پروژه قبلي تا حدود -8-1

 از كارشناسان در مكتوم نگهداشتن محتواي پروژه و عدم مـذاكره بـا            گرفتن تعهد اخالقي   -9-1

  . مسابقه دهنده و افراد ديگر

 تايپ و انجام كارهاي نقشه كشي، و در صورت اطمينان از صحيح بـودن آن ارائـه بـه                    -10-1

  . مسابقات جهت تكثير به تعداد مسابقه دهندگاندفتر

  

   وظايف قبل از مسابقه  در محيط مسابقه-2
   هماهنگي منظم و مستمر با مسئولين هيات اجرائي-1-2

  . توضيح و تشريح مقررات و قوانين مسابقات به كارشناسان-2-2

فنـي  ابزار، مواد مصرفي كارگاه قبل از شروع مسابقه با همكـاري مـسئول              ‘  بررسي ماشين آالت     -3-2

  . و تضمين  سالم بودن آنهاكارگاه

اشين آالت و ابزار و مواد و مشخص نمودن كليه مواردي كـه انجـام                تعيين چگونگي استفاده از م     -4-2

  . آنها ممنوع است

   گذاشـته   رقابـت كننـدگان    اطمينان از زمان آزمـايش مـواد، ماشـين آالت و ابـزار كـه در اختيـار                    -5-2

  .شده است

  گرفته شده براي رقابت كنندگان اطمينان از كفايت زمان در نظر -6-2

   . فني و تجهيزات كارگاه مواد موردنياز با همكاري مسئول كارگاه اطمينان از وجود-7-2
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محل استقرار دستگاه، ميزكـار  (محل مسابقه دهنده در محيط مسابقه    تعيين   قرعه كشي و     -8-2

  )وغيره

 به كارگاه جهت آشنائي با دستگاه ها و آمـوزش مـوارد ضـروري           رقابت كنندگان  هدايت   -9-2

  . و كارشناسان مربوطهرگاهفني و تجهيزات كاتوسط مسئول 

   . جهت نمره دهيCIS تعريف پروژه وزير پروژه هاي آن در سيستم -10-2

  

   وظايف در زمان مسابقه-3
   و معارفهرقابت كنندگان خوش آمد گوئي به -1-3

 تشريح وظايف و مسئوليت ها در طـول مـسابقه بـه كارشناسـان و آگـاه سـازي آنهـا                      -2-3

  .و مقررات مسابقهازنسبت به دستورالعمل ها 

   گرفتن تائيد نهائي در صحت مقادير مواد طبق فهرست از كارشناسان و مسابقه دهندگان-3-3

  . گرفتن تائيد از مناسب و اندازه بودن مواد از كارشناسان همراه-4-3

  . اطمينان از شرايط ايمني كار با كليه دستگاه ها با كمك كارشناسان-5-3

جهـت نظـارت بركارگـاه از نظـر ايمنـي و تـذكر بـه                           ) سه نفر (ي   انتخاب گروه كارشناس   -6-3

  .مسابقه دهندگانمسابقه دهنده در صورت عدم رعايت نكات ايمني و ارزيابي 

  . با كمك كارشناسانرقابت كنندگان اطمينان ازفضاي كافي براي كار -7-3

  .كاري كارشناسان اطمينان از وجود نور كافي و تهويه مناسب دركارگاه با هم-8-3

 در صورت بروز بيماري براي رقابت كنندگان مراتب را گـزارش وجهـت تـرميم زمـان از                   -9-3

   .دست رفته با هماهنگي مسئولين هيات اجرايي اقدام نمايد

 و دادن يك ساعت فرصت به آنها جهت آشنائي با پروژه            رقابت كنندگان  ارائه پروژه به     -10-3

ليه وپاسخ از طرف كارشناسان درصـورت وجـود ابهـام از طـرف              و اطمينان از وجود مواد او     

  .مسابقه دهنده

  .مسابقه دهندگان ارائه جدول زماني پروژه به -11-3 

  . اطمينان از تنظيم دستگاه ها با همكاري كارشناسان-12-3

  . در محل كارخودرقابت كنندگاناستقرار  و شماره گذاري -13-3

  . كنترل اجتناب از مالقات با اشخاص غيرقانوني اعالم وقت استراحت نهار و-14-3

  .جهت ارزيابي مسابقه دهنده و تنظيم فهرست نمره گذاري) چندنفري( انتصاب گروه ها -15-3
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  . تضمين رعايت صداقت در انجام مسابقه از سوي مسابقه دهنده و كارشناسان-16-3

اي انتقـال اطالعـات فنـي        چنانچه در طول مسابقه هرداوطلب يا كارشناس در تالش بر          -17-3

 موظـف اسـت بـدون تامـل مـساله را بـه مـسئولين اجرائـي                  مسئولمشاهده شود كارشناس    

  .مسابقات گزارش دهد

شت و زمان باقيمانده كـاري بـا آنهـا اطـالع داده             دا زمان كاري همه شركت كنندگان ياد      -18-3

  ). با همكاري كارشناسان(شود

  ).با همكاري كارشناسان. (نندگان دور شود مواد جانشيني از دسترس رقابت ك-19-3

 موظف اسـت اعتراضـات وشـكايات احتمـالي را همـانروز مـسابقه               مسئول كارشناس   -20-3

 در صورت برطرف نشدن اعتراض نتيجه را همان روز به كميته .رسيدگي كرده وبرطرف نمايد

   .رسيدگي به شكايات انتقال داده وجهت حل مشكل پيگيري نمايد

صورت نياز به تمديد زمان مسابقه با موافقت اكثريت كارشناسان و تائيـد مـسئول                در   -21-3

   .اجرائي مسابقات امكان پذير خواهد بود

 را با راي گيري دريك نشـست  ئله مسمسئول كارشناس ، درصورت بروز عدم هماهنگي   -22-3

  .هد بود درصد كارشناسان الزامي است و نتيجه نهائي قطعي خوا50 حضور .حل خواهد كرد

 كارشناس مسئولي كه از متابعت مقررات و دستورات سازمان امتنـاع نمايـد يـا رفتـار                 -23-3

  .مغرضانه اي دررقابت داشته باشد از ادامه كار وي ممانعت بعمل خواهد آمد

   .CIS اعالم حضور وغياب كليه كارشناسان در سيستم -24-3

   .CISدر سيستم ‘ ان  وروردنمره پروژه هر روز كليه رقابت كنندگ-25-3

   وظايف بعد از مسابقه-4
 موظف است هر روز بعد از پايان مسابقات گروه هاي ارزيابي كننـده              مسئول كارشناس   -1-4

  .را جهت ارزيابي راهنمائي كند

  . موارد ارزيابي شده را كنترل و امضاء نمايد-2-4

  .  مسابقات ارائه شوددفتر اوراق ارزشيابي هرروز به -3-4

 مـسابقات   دفتـر  موظف است نمـرات ارزيـابي را از        مسئول در پايان مسابقات كارشناس      -4-4

گرفته با كمك كارشناس معاون نمرات ارزيابي شده مراحل قبلي را  جمع بندي و نمره نهائي را 

  . ارائه دهددفتر داده و نتيجه را جهت اعالم به رقابت كنندگانبه يك يك 
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و محرمانـه    مسابقات بين المللي مهارت سـري        دفترم از طرف    اعالزمان تاييد و     نتايج تا    -5-4

   .خواهد بود وكارشناس مسئول وهمكاران نامبرده حق افشاي نتايج را ندارند

 همه پرسي جهت پيشنهاد كارشناس مسئول ومعاون براي مـسابقات ملـي مهـارت دوره                -6-4

هارتجهـت تاييـد نهـايي     مـسابقات بـين المللـي م    دفتـر آينده واعالم كتبي نفـرات منتخـب بـه          

   .)صورتجلسه به امضاء كارشناسان داور رسانده شود (

16 
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  2پيوست شماره 
  عاونشرح وظايف كارشناس م
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  معاونشرح وظايف كارشناس 

   و اجراي وظايف محوله مسئول  هماهنگي كامل با كارشناس -1

  .رقابت كنندگان  نظارت بر رعايت مقررات و قوانين توسط -2

ــاي     -3 ــروژه ه ــر پ ــه در نظــارت  ب ــي طرفان ــصفانه و ب ــي، من    اســتفاده از روشــهاي منطق

  .مسئولزشيابي زير نظر كارشناس ارتحت 

   هم استاني خود را مورد ارزيابي قرار دهندرقابت كنندگان  كارشناسان معاون نمي توانند -4

  .مسئول  ارائه نظر از ارزشيابي انجام شده به كارشناس -5

  . و تطبيق آن با افرادرقابت كنندگان تكميل اسناد   مسئوليت-6

  . رقابت كنندگانرعايت اصول ايمني و دقت توسطنظارت بر   -7

  ..رقابت كنندگان  اعالم مستمر اوقات مسابقه و ميزان وقت باقيمانده در طول مسابقه به -8

  .رقابت كنندگان  جلوگيري از تبادل افكار و دخالت افراد غير مسئول با -9

  .مسئول  همكاري در اعالم نتايج ظرف مدت مشخص شده با كارشناس -10

  همكاري با كارشناس مسئول جهت همه پرسي به منظور پيـشنهاد كارشـناس مـسئول و                  -11

  معاون مسابقات ملي مهارت دوره آينده 
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  3پيوست شماره 
  شرح وظايف كارشناس داور



 1387ماه  اسفند                                                                 مسابقات ملي مهارت                                      دهمين دوره منشور

 26

  شرح وظايف كارشناس داور

  .از كارشناس مسئول) به صورت كتبي يا شفاهي (ت و قوانين مسابقه دريافت مقررا -1

 .نظارت بر رعايت مقررات و قوانين توسط رقابت كننده -2

 .منصف و آماده براي همكاري باشندو بي طرف كامالً كارشناسان زير نظر كارشناس مسئول بايد  -3

ور كارشناس ديگـري    ارتباط با رقابت كننده هم استاني با هماهنگي كارشناس مسئول و حض            -4

 .كه از طرف كارشناس مسئول معرفي خواهد شد امكان پذير است

 .كارشناسان بايد خود را با محيط تطبيق دهند -5

 .كارشناسان نمي توانند رقابت كننده هم استاني خود را ارزشيابي نمايند -6

 .قرار دهنددر اختيار رقابت كننده را تغيير داده شده ي  كارشناسان اجازه ندارند پروژه ها  -7

 . كارشناس بايد از دقت و رعايت اصول ايمني توسط رقابت كنندگان اطمينان حاصل نمايد -8

كارشناسـان  ‘  در صورت وجود اشـكاالت احتمـالي در پـروژه هـا يـا نواقـصي در تجهيـزات                -9

 .موظفند مراتب را به كارشناس مسئول اطالع دهند

 .مسئول براي اتخاذ تصميم ارجاع شود  در صورت ايجاد هرگونه سئوال مراتب به كارشناس  - 10

 .  كارشناسان بايد از صحبت كردن رقابت كنندگان با افراد غير مسئول جلوگيري نمايد - 11

 .  حفظ و محرمانه نگهداشتن نتيجه مسابقات توسط كارشناسان الزامي است - 12

 .  عدم رعايت قوانين موجب حذف آنان از هيأت داوري خواهد بود - 13

عايت شئونات اخالقي و اسالمي بوده و نبايد برخورد نا مناسـب بـا               كارشناسان موظف به ر    - 14

 .رقابت كنندگان داشته باشند

 داشتن شناخت كافي از مربيان اعزامي مناطق و شركت در همـه پرسـي پيـشنهاد كارشـناس                   - 15

 .مسئول و معاون مسابقات ملي مهارت دوره آينده
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  4پيوست شماره 
 ات كارگاهشرح وظايف مسئول فني وتجهيز
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    مسئول فني و تجهيزات كارگاهشرح وظايف 

   
 و ساير كارشناسان    مسئول موظف است درحين برگزاري مسابقه با كارشناس         مسئول فني  -1

  .ي نمايدرهمكا

  . با كارشناسان همكاري نمايدرقابت كنندگان موظف است در آموزش مسئول فني -2

ه سازي وسايل موردنيـاز، ايمنـي، و نظافـت          مسئول نصب ماشين آالت، آماد     ‘ مسئول فني  -3

  . كارگاه است

بـا  ‘  مسئول اصالح و به روز كردن مشخصات فني، ابـزار و تجهيـزات و مـواد                  مسئول فني  -4

  .همكاري ساير كارشناسان ميباشد

  . نميتواند درطراحي وارزشيابي پروژه تاثير گذارباشدمسئول فني -5

 و مسابقه رعايت نمـوده و       رقابت كنندگان را نسبت به     بايد بيطرفي كامل خود      مسئول فني  -6

  . خودداري نمايدرقابت كنندگاناز تماس بي مورد با  

  . براي حفظ و نگهداري پروژه ها و ساير اسناد فراهم آورد الزم  امكانات مسئول فني موظف است -7

 بـه    مسئول سازماندهي و كنتـرل مـواد پـروژه طبـق تـصميمات اعـالم شـده                 مسئول فني  -8

  .كارشناس مسئول مي باشد

   . در اختيار قرار دادن ابزار الزم جهت ارزشيابي به كارشناسان-9

  . گزارش مي نمايدمسئول  تمام وقايع مربوط درزمان مسابقه را به كارشناس مسئول فني -10

 بايد اطمينان از فضاي مناسب و ايمني كارگاه و نور و سـاير امكانـات جهـت                  مسئول فني  -11

  .قه داشته باشدمساب

 مـسئول  با هماهنگي بـا كارشـناس    مسئول فني  در صورت خراب شدن ابزار رقابت كننده         -12

  .باشد موظف به جايگزيني آن مي

  . موظف به تامين فضا براي استقرارابزار مسابقه دهنده مي باشدمسئول فني -14



 1387 ماه اسفند                                                  مسابقات ملي مهارت                                                     دهمين دوره منشور 

 29

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  5پيوست شماره 
  شرح وظايف سرپرست تيم
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  ملي مهارتت تيم مسابقات شرح وظايف سرپرس

  

سرپرست تيم به عنوان رابط اصلي مابين رقابت كنندگان، كارشناسان و مسئولين اجرائي  

 ‘ يـست كـه بـا مـديريت كارآمـد و رفتارهـاي اجتمـاعي مطلـوب                رمسابقات مي باشد، لذا ضرو    

با تـيم و    هماهنگيهاي الزم قبل از حركت تا پايان مراسم اختتاميه و بازگشت به استان مربوطه               

لذا توجه به نكات زيـر جهـت جلـوگيري از مـشكالت و          .  اجرائي مسابقات ايجاد نمايد    مسئولين

  .برگزاري مناسب مسابقات ضروري است

  ايجاد رابطه نزديك و صميمانه با رقابت كنندگان و كارشناسان همراه -1

 -يمنـي  كفـش ا   -اطمينان از حصول ملزومات مورد نياز رقابت كنندگان اعـم از لبـاس كـار               -2

  لباس فرم حضور در مراسم قبل از حركت

از شـده   م  اطمينان از وجود ابزارآالت مورد نياز رقابت كنندگان اعم از ابزار و وسايل اعـال               -3

   مسابقات بين المللي مهارت دفترطرف 

ايجاد هماهنگي جهت اختصاص وسيله نقليه به منظور اعزام كارشناسان و رقابت كنندگان              -4

  درزمان اعالم شده 

 مـسابقات              دفتـر اعـالم شـده از سـوي        حضور سرپرست تيم و رقابـت كننـدگان در تـاريخ              -

   .بين المللي مهارت

)  كرايه ماشين  - مابين مسير غذاي  (در اختيار داشتن تنخواه جهت هزينه هاي پيش بيني شده            -5

  و هزينه هاي پيش بيني نشده

 دو قطعـه    – فـرم ثبـت نـام اسـتاني          –اسنامه  شن(جمع آوري تمامي مدارك رقابت كنندگان        -6

  )عكس و آدرس منزل و تلفن تماس در فرم تايپ شده

كامل به وضعيت جسمي و روحي رقابت كنندگان ازلحظه حركت تا بازگشت به      توجه  احاطه   -7

  .استان مربوطه

المللي مسابقات بين    دفتر داشتن تلفن همراه وارائه شماره آن به خانواده رقابت كنندگان و            -8

  مهارت 

  اطمينان از همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي كارشناسان همراه  -9

  دريافـت كـارت شناسـائي خـود و    جهـت  نطقه مجري مسابقات  مراجعه به محل پذيرش م-10

  رقابت كنندگان
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 در صورت بروز هر گونه اشكال در كارت شناسائي مي توانند به ستاد اجرائي مـسابقات                 -11

  . نمايندمراجعه

 تحويل ابزار همراه رقابت كنندگان به مسئول فنـي و تجهيـز كارگـاه مربوطـه و دريافـت                    -12

  شده م رسيد در زمان اعال

  حضور دائمي در هنگام مسابقات در محل مسابقات  -13

  . انتقال مشكالت رقابت كنندگان و كارشناسان به ستاد اجرائي مسابقات-14

          قطعه عكس، كپي فرم ثبـت نـام و ليـست آدرس منـزل و تلفـن                  ارائه اصل شناسنامه، يك      -15

رقابت كنندگان به ستاد اجرائي مسابقات و دريافت شناسنامه تيم در روز پاياني مـسابقات از                

  مسئول مربوطه

   دريافت شرح وظايف رقابت كنندگان ومطالعه دقيق آن و توجيه رقابت كنندگان-16

   همراه رقابت كنندگان بهجلسه توجيهي در  شركت -17

  ، مسابقات و بازديدها افتتاحيه واختتاميه درحين مراسمتيم  برقراري آرامش و حفظ انضباط -18

مهـارت و ايجـاد هماهنگيهـاي الزم در         ملـي    همكاري مستمر بـا سـتاد اجرائـي مـسابقات            -19

  خصوص تيم

به شكايت  و ارائه   در صورت بروز مشكل در حين مسابقات          طرح شكايت به صورت كتبي        -20

  ستاد اجرائي مسابقات

  شركت در جلسه كميته رسيدگي به شكايات درصورت لزوم-21

 اجراي دقيق تصميم كميته رسيدگي به شكايات و رفـع تـنش ناشـي از اجـراي مـشكالت                    -22

   كميته اجرائي تصميمات

  حي تيم مربوط همراهي  تيم رقابت كنندگان در كليه بازديدها، مراسم و برنامه هاي تفري-23

   برقراري انضباط كامل تيم جهت حضور در مراسم اختتاميه -24

  برنامه ريزي جهت بازگشت تيم پس از مراسم اختتاميه  -25

   شركت در جلسات روزانه سرپرستان تيم -26

   .در زمان اجراي مسابقات‘  رسيدگي وسركشي مستمربه رقابت كنندگان خود-27



 1387ماه  اسفند                                                                 مسابقات ملي مهارت                                      دهمين دوره منشور

 32

  

  
  
  
  
  
  

  6پيوست شماره 
  وظايف رقابت كنندگانشرح 
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  شرح وظايف رقابت كنندگان

  
  هماهنگي كامل با مسئولين استان جهت اعزام به محل مسابقات  -1

  به همراه داشتن اصل شناسـنامه يـا كـارت ملـي و دو قطعـه عكـس و ارائـه بـه سرپرسـت تـيم                            -2

  قبل از حركت

   تكميل آن قبل ازحركتكنترل ابزارآالت تهيه شده در منطقه و اطمينان يافتن از -3

  كنترل وسايل ايمني موردنياز قبل ازحركت -4

  رعايت شئونات اخالقي و اسالمي در طول زمان مسابقات -5

  هماهنگي و اطاعت كامل از سرپرست تيم -6

 رنامه هاي رفاهي و پـذيرائي، برگـه       ساك وسايل بهداشتي، كارت شناسائي، ژتون ب      گرفتن  تحويل   -7

 در هنگام ورود به محل مسابقاتقه مجري مسابقات منطراهنما و برنامه مسابقات از 

   شركت در جلسه توجيهي  -8

  حفظ آرامش در طول مسابقات و زمان استراحت -9

به همراه كارشناس مـسئول و كارشـناس معـاون رشـته       بازديد از كارگاه و آشنائي با دستگاهها    -10

  مسابقات   يك روز قبل از شروعمربوطه و رفع اشكال با كارشناس مسئول و معاون

  )با لباس فرم(شركت در مراسم افتتاحيه مسابقات مهارت   -11

  .شدهديده حضور به موقع جهت انجام مسابقات، صرف غذا و برنامه هاي تدارك   -12

  تبعيت كامل از دستورات كارشناس مسئول و كارشناس معاون در طول مسابقات  -13

ك ساعت براي مطالعه نقشه هـا و دسـتورالعمل هـا             رقابت كنندگان پيش از آغاز رقابت به مدت ي         -14

  .وقت خواهند داشت و در اين زمان حق سئوال از كارشناسان را دارند

پيش از آغاز رقابت هر فردي يك جدول زماني داراي جزئيـات را كـه نـشان دهنـده زمـان تكميـل              -15

  .قسمتهاي پروژه باشد دريافت خواهد نمود

ــر -16 ــوانين و مق ــه ق ــت كلي ــاهي  رعاي ــي وبهداشــت  رات كارگ ــسابقات ودر و اصــول ايمن ــول م   ط

   .خارج از مسابقات

  خارج ننمودن قطعه كار، ابزار آالت از محل مسابقات  -17

  ارتباط نداشتن با كارشناس همراه استان مربوطه در طول مسابقات و خارج از آن  -18

   . در زمان مسابقهكنندگان عدم دخالت در كار ديگران و ارتباط نزديك با ديگر رقابت  -19

   در صورت بروز مشكل در حين مسابقات، بـا بـاال بـردن دسـت فقـط مـي تواننـد مـشكل                        -20

را با كارشناس مسئول يا كارشناس معاون يا كارشناسي غير از كارشناس هـم اسـتاني خـود      

  .مطرح نمايند
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  رسـت تـيم     در صورت بروز مشكل در خـارج از زمـان مـسابقات، مـشكل را فقـط بـا سرپ                    -21

  .مي توانند عنوان نمايند

 در صورت عدم رسيدگي به اعتراض در حين مسابقات، اعتراض خود را كتباً به سرپرست                -22

  .تيم مربوط ارائه دهند

   عدم استفاده از تلفن همراه و هر وسيله الكترونيكي ديگر-23

   دستور پايان وقت شروع كار با توجه به دستور كارشناسان و ترك كارگاه به محض ابالغ-24

   حفظ دستگاهها و ابزار تحويلي و دقت در جهت اسـتفاده مطلـوب و ضـايع نكـردن مـواد                    -25

   اوليه تحويلي 

 در صورت خرابي كار و مفقود شدن مواد يا ابزار، رقابت كننده مي توانـد مـواد جـايگزين                    -26

  .ناسان خواهد بودآزاد دريافت دارد كه اين منوط به كاهش امتياز بر اساس تصميمات كارش

   رعايت كامل زمان پروژه و عدم انجام كار در وقت اضافي-27

 در صورت اعتراض به نحوه برگزاري، اعتراض به صورت كتبـي بـه كارشـناس مـسئول      -28

  .انعكاس داده شود

تاييد مسئولين برگـزاري مـسابقات    در صورت نياز به خروج از محل مسابقه حتماً بايد با         -29

    .ناس مسئول باشدواطالع كارش

  . وسايل و موادمصرفي خود مي باشد‘   رقابت كننده مسئول حفاظت از ابزار - 30
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  7پيوست شماره 

  شرح وظايف منطقه برگزار كننده مسابقات
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  : شرح وظايف برگزار كننده مسابقات 

ابزار و تجهيـزات    ‘ ك كارگاههاي مناسب    مهارت مسئول تهيه و تدار    ملي  مسابقه  استان برگزار گننده      -

   .استستاد مسابقات كافي و الزم مطابق با مشخصات فني مورد تأييد 

  : مهارت همچنين فراهم كننده مواردي به شرح زير خواهد بود ملي مسابقه استان برگزار كننده   -

    يك اتاق مخصوص اعضاء كميته فني براي تشكيل جلسات - 1

   براي تشكيل جلساتسرپرست تيم هاوص   يك اتاق مخص- 2

اسـتان برگـزار   بامـسئولين  مـسئول    معرفي رابطين بمنظورايجاد تماس وهمـاهنگي كارشناسـان           - 3

  مسابقه كننده 

, رقابـت كننـدگان   برنامه مسابقه به همراه تأمين محل اسـكان و پـذيرايي از كليـه               تدوين و تنظيم      - 4

  .كارشناسان و سرپرستان تيم ها

  برگزاري مسابقات و ساير امور مرتبط با مسابقه روزانه تهيه گزارشهاي   - 5

  .ستاد مسابقاتمسابقات به رسانه هاي گروهي با هماهنگي صحيح   اطالع رساني - 6

  



                      
  

 
 
  

  
       

 
 

   )1388سال  (مسابقات ملي مهارت دهمين دوره نام شركت كنندگان   فرم ثبت                           
  :ام استانن                                                                  1فرم شماره     
  
  :   مشخصات فردي-1

   :                                                       نام خانوادگي   :نام
  
   

  :  كد ملي    :                ل تولد مح:              شماره شناسنامه :                 .  نام پدر 
  

    : وضعيت تاهل      : جنسيت           :                                                             تاريخ تولد 
  مجرد       اهل مت                          :       زن :مرد

  ) : رشته هاي مسابقات ملي مهارت فهرست  مطابق ( عنوان رشته مورد تقاضا– 2
  

                                                                                                                                                                                                 : وضعيت نظام وظيفه –3
                        معافيت موقت :    معافيت تحصيلي          :  معافيت دائم            : پايان خدمت داراي كارت 

  :        تاريخ  پايان خدمت                  : در حال خدمت                 
                                                                                                                                                                    :                                          تحصيلي وضعيت  –4 

  : رشته تحصيلي    و باالتركارشناسيدوره دانشجو      كاردانيدوره دانشجو            ليسانس ديپلم قوق       :ديپلم    :زير ديپلم  

    :وضعيت مهارتي – 5
                                      كارآموز درحال آموزش درمراكز سازمان : 5- 1
                                 كارآموز درحال آموزش درآموزشگاههاي آزاد : 5- 2
                                             دارنده گواهينامه مهارت سازمان : 5- 3
    : تاريخ اخذ گواهينامه                                     )ادواري (دارنده گواهينامه مهارت سازمان  : 5- 4
  تاريخ فارغ ا لتحصيلي                         نش  دا نش آموز يا فارغ ا لتحصيل دوره متوسطه كاردا  : 5-5
  اريخ فارغ ا لتحصيلي ت         متوسطه نظريدانش آموزان و هنرجو يا فارغ التحصيل هنرستانهاي فني و حرفه اي :6-5
  تاريخ فارغ ا لتحصيلي           و حرفه ايدانشجو يا فارغ ا لتحصيل آموزشكده هاي فني  : 7-5
  تاريخ فارغ ا لتحصيلي             آموزش عا ليدانشجو يا فارغ ا لتحصيل  : 8-5
  : محل كار               شاغل در صنايع يا صنوف : 9-5

  

   :يا داراي گواهينامه ادواري هستيددوره هاي آموزشي مرتبط با رشته مورد تقاضا كه درسازمان گذرانده ايد  –۶
  دورهتاريخ درجه  دوره عنوان رديف

1    

2    

3    
  

   : سابقه حضور در مسابقات ملي مهارت  –7
   رتبة مرحلة ملي         رشته       سال
   رتبة مرحلة ملي       رشته        سال

  :  محل سكونت نشاني –8
                                               :        كدپستي:                            شهر:                                    استان  

       طبقه           خيابان                                                         خيابان                                      كوچه                    پالك  : آدرس 
  

  :                                    ن محل كارشماره تلف    :                      شماره تلفن براي  تما س فوري           :             شماره تلفن منزل
متعهد مي شوم كه موارد عنوان شده در فرم ثبت نام را در نهايت مي باشم و داوطلب شركت در مسابقات ملي مهارت با آگاهي كامل       اينجانب    

  . تكميل نموده و چنانچه هر مرحله از مسابقات در شهر يا استان ديگري برگزار گردد بدون معذوريت شركت خواهم نموددقت و صحت
  

  :نام خانوادگي تحويل گيرندهنام و           :داوطلبنام و نام خانوادگي 
  :امضاتاريخ و              :تاريخ وامضا
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