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 : مقدمه 

موختگان و مهارت آدانشجويان و دانش بين  نظام مندرقابت  برايمناسب  ايجاد بستر

برگزاري در قالب  صنعتگران و پيشه وران جوان ،نظامهاي آموزش فني و حرفه اي كشورآموختگان 

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

   .را فراهم مي سازد

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

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

اين راستا مسابقات جهاني درارزيابي  در. 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 

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

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

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

  . بيافزايد

، بازار هاي كار ملي و بين المللي است آنچه اقتصاد جهاني را بيش از پيش مشخص مي نمايد

ماده آامروزه كشورها سخت در تالش هستند تا با ايجاد نظامهاي . كه هر روز متفاوت تر از پيش است

در حقيقت همه افراد حتي مردم . سازي افراد براي اشتغال، منابع خود را مورد استفاده بهينه قرار دهند

انند در بازار كار رقابت كنند كه در كاربرد تكنولوژي هاي كشورهاي در حال توسعه به شرطي مي تو

  .نوين مهارت داشته و از مهارت هاي تخصصي برخوردار باشند

بايد گفت كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه هر دو نگران باال بودن نرخ هاي بيكاري  

  .ه اندهستند و در چنين شرايطي آموزش حرفه اي را يك ابزار قدرتمند تلقي كرد

مسابقات جهاني مهارت اين فرصت را براي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور فراهم مي 

سازد تا همپاي كشورهاي صنعتي جهان به اصالح نظام آموزش شغلي پرداخته و از تكنولوژي هاي 

  .نوين در توسعه اقتصادي كشور استفاده نمايد

باشد  ميمهارت مسابقات ملي دوره مين يازدهبدين جهت اين سند كه حاوي چهارچوب اجرايي 

 .و جهت اجرا ابالغ مي شودتنظيم 
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  كليات : فصل يكم 

  :تعريف مسابقات ملي مهارت  - 1ماده 

شناسايي و كشف وجب مرقابت سا لم بين جوانان كشور در زمينه هاي مهارت فني و حرفه اي كه 

  .  دشواستعدادهاي برتر مي 

  :مهارت  اهداف مسابقات ملي - 2ماده 

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

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

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

  ي افراد ماهر ونخبه به صنايع وبنگاه هاي اقتصادي ومعرف ييشناسا -3-2

    آموزي ترويج و ارتقاء فرهنگ مهارت  -4-2

شناسايي يجاد بستر مناسب جهت ارتقاء مهارتها ي حرفه اي كشور تا سطح مهارتهاي جهاني وا - 5-2

  . نهاو برنامه ريزي براي رفع آ در آموزشهاي فني وحرفه ايكمبودها 

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

  شناسايي كمبودهاي آموزشي مهارت  -2 -7

  ارتقاء سطح استانداردهاي آموزش مهارت در كشور  - 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 - 3اده م

  ايران جمهوري اسالمي تابعيت  -1-3

  جمهوري اسالمي ايران اديان تصريح شده در قانون اساسيمسلمان يا پيرو يكي از  -2-3

  .التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -3-3

  مسابقاتجهت حضور در و رواني شتن سالمت جسمي مواد مخدر و داهرگونه عدم اعتياد به  -  3 - 4
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  مسابقات  ضوابطكليه التزام به رعايت  -3 -5

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

  .باشدمي به بعد  11/10/1367  مابقي رشته هابراي به بعد و 11/10/1364  "مكاترونيك"

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

   .مسابقات ملي نمي باشند

مجاز به شركت در هيچ يك از ) 1388- دهمين مسابقات ملي مهارت(آوران مسابقات ملي دوره قبل  مدال :2تبصره 

  .رشته ها نمي باشند

  مثبت نا: فصل دوم

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

لغايت  7/1/1389از تاريخ مراجعه حضوري به مراكز آموزش فني و حرفه اي در سراسر كشور  -1-4

25/1/1389  

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

  : رك الزم جهت ثبت نام امد  - 5ماده 

  ) و پشت نويسي شدهقطعه 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 مشمولوبراي داوطلبان ذك(نظام وظيفه ارائه فتوكپي كارت پايان خدمت يا معافيت   - 5 -5

  )و مشمول ذكورداوطلبان براي (گواهي اشتغال به تحصيل براي افراديكه داراي معافيت تحصيلي مي باشند  - 5- 6

  ارائه رضايت نامه كتبي از والدين جهت حضور در كليه مراحل مسابقات ملي مهارت -7-5

جهت حضور در كليه مراحل از همسر كتبي رضايت نامه ارائه  ،براي داوطلبان خانم متاهل -8-5

  لي مهارت الزامي استمسابقات م

به  15/6/1389تاريخ ي آنها تا سربازهستند و ي افرادي كه در حال انجام خدمت مقدس سرباز شركت :1تبصره 

  .در اين دوره از مسابقات بالمانع استمشروط به داشتن شرايط سني مجاز رسد  پايان مي
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سربازان مشمول تبصره يك خدمت و تائيد تاريخ پايان محل خدمت هي ارائه برگه تائيد از فرماند :2تبصره 

  .الزامي است

به بعد  18/8/1390از تاريخ اعزام آنان هستند و دفترچه آماده به خدمت حضور متقاضياني كه داراي  :3تبصره 

  .باشد بالمانع است مي
  

   .استاني و كشوري برگزار مي شود ،مسابقات در سه مرحله شهرستاني

  مالحظات تاريخ عنوان  رديف

    25/1/1389لغايت  7/1/1389  مثبت نا  1

    27/1/1389  مرحله شهرستاني  2

    24/2/1389و  23  مرحله استاني  3

    15/5/89لغايت  8/5/89  كشوريمرحله   4

  

  مرحله شهرستاني  -6- 1

   1389فروردين  27جمعه : تاريخ برگزاري - 6- 1- 1

  دقيقه 90: مدت زمان آزمون - 6- 1- 2

  آزمون كتبي: نحوه سنجش - 6- 1- 3

آمار ثبت نام شدگان اين مرحله را به دفتر  26/1/1389موظف مي باشند تا تاريخ استانها كليه  - 6- 1- 4

  )2مطابق فرم شماره . (مسابقات بين المللي مهارت اعالم نمايند

به  100از  60هر شهرستان در هر رشته در صورت كسب حد نصاب برتر ات در اين مرحله نفر - 6- 1- 5

   .دنراه مي ياب) تانيمرحله اس(مرحله بعدي 

به دفتر مسابقات بين المللي  31/1/1389آمار و اسامي قبول شدگان اين مرحله مي بايست تا تاريخ  - 6- 1- 6

  )4و  3شماره هاي مطابق فرم . (مهارت ارسال شود

قبول شدگان مرحله شهرستاني كه از نظر صالحيتهاي اخالقي و حرفه اي مورد تاييد اداره كل  :1 تبصره

ي راه خواهند استاناستانها و دفترمسابقات بين المللي مهارت باشند به مرحله وزش فني و حرفه اي آم

  .يافت
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  مرحله استاني  -2-6

  1389ارديبهشت  24و  23: تاريخ برگزاري - 1-2-6

  ساعت 8ساعت و حداكثر  4حداقل : مدت زمان آزمون - 2-2-6

  پروژه عملي: جشنحوه سن - 3-2-6

را كسب كرده باشد به  100از  75حله نفر برتر هر استان در هر رشته كه حد نصاب در اين مر - 4-2-6

  . مرحله نهايي راه مي يابد

به  31/2/1389آمار و اسامي شركت كنندگان و قبول شدگان اين مرحله مي بايست تا تاريخ  - 5-2-6

و ارسال آمار و اسامي  )6و  5شماره هاي مطابق فرم . (دفتر مسابقات بين المللي مهارت ارسال شود

  .بعد از تاريخ فوق به هيچ عنوان مجوزي ندارد

كپي فرم ثبت نام به همراه كليه مدارك قبول شدگان اين مرحله مي بايست تا تاريخ  - 6-2-6

  .به دفتر مسابقات بين المللي مهارت ارسال شود 31/3/1389

اداره كل قي و حرفه اي مورد تاييد استاني كه از نظر صالحيتهاي اخالقبول شدگان مرحله  :1 تبصره

  .دفترمسابقات بين المللي مهارت باشند به مرحله كشوري راه خواهند يافتاستانها و 

  مرحله كشوري  -3-6

  15/5/1389لغايت  8/5/1389: تاريخ برگزاري - 6- 3- 1

  ساعت 22حداكثر : مدت زمان آزمون - 6- 3- 2

  پروژه عملي: نحوه سنجش - 6- 3- 3

مسابقات مرحله  ،نظور امكان ارزيابي از توانمندي شركت كنندگان و رتبه بندي افرادبه م :1تبصره 

د و چنانچه به شورسميت يافته وبرگزار مي شركت كننده  نفر 8با حضور حداقل كشوري هر رشته 

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

آن رشته برگزار نخواهد شد و  ه درمسابق ،نفر كمتر بشود 8از تعداد ي شروع مسابقه برااي كه  گونه

م حضور ددفتر مسابقات نيز داليل ع. نيز حق هيچگونه اعتراضي ندارندحاضر شركت كنندگان مابقي 

گزارش الزم را تهيه و  ،شركت كنندگان را پيگيري و در صورت قصور از سوي استان يا شركت كننده

  .به اطالع رئيس ستاد راهبري مسابقات خواهند رساندتخاذ تصميم جهت ا
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مدال آوران اين مرحله در رشته هايي كه در ارزيابي دفتر مسابقات بين المللي مهارت مجاز به  :2تبصره 

  .چهل و يكمين مسابقات جهاني مهارت مي باشند به اردوهاي آماده سازي راه پيدا مي كنندحضور در 

آوراني كه از نظر صالحيت هاي حرفه اي و اجتماعي و اخالق حرفه اي مورد تائيد دفتر  مدال :3تبصره 

مسابقات بين المللي مهارت مي باشند مجاز به حضور در اردوهاي آماده سازي مسابقات جهاني مهارت 

  .مي باشند) 2011 -لندن(

دفتر مسابقات مل آمده توسط به عكه در ارزيابي  ييدر رشته هاصرفاً اردوهاي آماده سازي  :4تبصره 

تشخيص داده ) 2011-لندن(مهارت مسابقات جهاني  بين المللي مهارت مجاز به حضور در چهل و يكمين

  .تشكيل خواهد شد ،شوند

  : طراحي پروژه  – 7ماده 

  :مرحله شهرستاني -7- 1

را آماده نموده  )سوال در هر رشته 50تعداد (كليه استانها مي بايست سواالت پيشنهادي خود  - 1-1-7

  .و فايل و يك نمونه كاغذي آن را به دفتر مسابقات بين المللي مهارت تحويل نمايند

جهت از استانها پيشنهادي  كتبيدفتر مسابقات بين المللي مهارت پس از دريافت سواالت  - 2-1-7

تخصصين مو ) 7-1-1طراحان سواالت بند (طراحان سوال طي سه روز با حضور تكميل بانك سواالت 

پس از سئواالت مسابقات را را بررسي نموده و  كتبيو مربيان درون و برون سازماني سواالت 

  .خواهد نمودتحويل استانها نماينده ي به اين مرحله مسابقات برگزاري قبل از زمان انتخاب 

ريافت دجهت  24/1/1389لغايت  22نماينده ي كليه استانها موظف مي باشند در تاريخ  - 3-1-7

  .سواالت با در دست داشتن معرفي نامه كتبي به دفتر مسابقات بين المللي مهارت مراجعه نمايند

  :مرحله استاني  – 2-7

را در ) ساعت 8ساعت و حداكثر  4حداقل (كليه استانها مي بايست پرو ژه هاي پيشنهادي خود  - 1-2-7

را به دفتر مسابقات بين المللي فرمت پروژه مسابقات آماده نموده و فايل و يك نمونه كاغذي آن 

  .مهارت تحويل نمايند

دفتر مسابقات بين المللي مهارت پس از دريافت پروژه هاي پيشنهادي ازاستانها طي سه روز با  - 7- 2- 2

و متخصصين و مربيان درون و برون سازماني ) 7- 2- 1طراحان پروژه بند (حضور طراحان پروژه ها 
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استانها نماينده ي قبل از زمان مسابقات به تهيه و  را  سابقاتدي را بررسي و پروژه مپروژه هاي پيشنها

  .نمودخواهد تحويل 

پروژه دريافت جهت  20/2/1389لغايت  19كليه استانها موظف مي باشند در تاريخ گان نمايند - 3-2-7

ن المللي مهارت مراجعه به دفتر مسابقات بياستان  لاز مديركها با در دست داشتن معرفي نامه كتبي 

  .نمايند

ي و عتواحدهاي صن ،دانشگاهها ،طراحان پروژه مي توانند از كارشناسان با تجربه سازمان :1 تبصره

  . باشند.... .خدماتي و

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

WWW.SKILL.IRANTVTO.IR  موجود مي باشد.(  

  : مرحله كشوري – 7 -3

 مسابقاتدفتر با مسئوليت در رشته هاي مشخص ومجاز پروژه هاي كشوري نمونه  - 1-3-7

و مربيان درون و برون سازمان و مدرسين واحدهاي صنعتي و با و متخصصين المللي مهارت  بين

 .طراحي و دراختيار عموم قرار خواهد گرفتني جهامسابقات رويكرد 

توسط كليه كارشناسان داور مورد نمونه پروژه ها مسابقات كشوري برگزاري در زمان  - 2-3-7

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

  .خواهد شد

شته هايي صورت خواهد گرفت كه نمونه پروژه آنها در سايت در مورد ر 7-3-2موضوع بند  :1تبصره 

  .سازمان قرار دارد

  .حضور خواهند يافتناظر  نخبگان به عنوانملي از  بنياد نمايندگاني در اين مرحله  :2 تبصره

  سازمان اجرايي: فصل سوم 

  مديريت اجرايي مسابقات  – 8ماده 

  راهبري مسابقات ملي مهارت  ستاد - 8- 1

برنامه ريزي و اتخاذ سياستهاي برگزاري مراحل مسابقات و ايجاد تعامل بين  ستادين وظيفه ا

  . مي باشد حداكثر بهره برداري از ظرفيتهاي موجود سازمان در مسابقات مليكميته ها و استانها و 
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  : راهبري مسابقات ملي مهارت  ستادتركيب اعضاي  

  ) رئيس ستاد(     سازمان معاون پژوهش وبرنامه ريزي -1- 1

  سازمان معاونان -1- 2

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

  رئيس كميته جذب مشاركت -1- 4

  ت ارسيدگي به شكايحفاظت و رئيس كميته  -1- 5

  رئيس كميته تبليغات واطالع رساني -6-1

  پشتيباني  و رئيس كميته تجهيز -7-1

  رئيس كميته فني -8-1

  استانها به انتخاب رئيس ستاده اي كل آموزش فني و حرفدو نفر از مديران  -9-1

  .صادر مي شودآموزش فني و حرفه اي كشور سازمان  سيئتوسط رابالغ اعضاء * 

  :بين المللي مهارت مسابقاتدفتر  -2-8

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

   .حضور در مسابقات جهاني مهارت مي باشدو  مسابقات ملي مهارتكليه مراحل برگزاري 

  : كميته تبليغات و اطالع رساني  -3-8

 تيزر ات بصورت پوستر، بروشور،اطالع رساني درخصوص مسابق تبليغ واين كميته وظيفه 

  .مي باشد... اختتاميه و  -، برگزاري مراسم افتتاحيهتلويزيوني و راديويي و رسانه هاي گروهي
  : ب مشاركت كميته جذ  -  4-8

صنوف و واحدهاي توليدي و خدماتي جهت جذب  ،اتحاديه ،ارتباط با صنايعاين كميته وظيفه 

  . همكاري و مشاركت آنان در برگزاري مسابقات مي باشد

  :  كميته فني    - 5-8

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

  .مي باشد مسابقاتي داوري و برگزار
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  : كميته تجهيز و پشتيباني   - 8- 6

خريد ابزار و لوازم موردنياز  ،تأمين منابع مالي بمنظور تجهيز كارگاههااين كميته وظيفه 

و پشتيباني مراحل اجرايي ) مورد تائيد رئيس كميته فني يطبق شرح فني رشته ها(مسابقات 

   .تمالي و تداركاتي اس ،يازنظر ادارمسابقات 

  رسيدگي به شكايات حفاظت و كميته   - 8- 7

رسيدگي به شكايات رقابت اين كميته حفاظت وحراست از برگزاري سالم مسابقات و وظيفه 

   .مي باشد  سرپرستان تيم وساير شكايات واصله در زمان مسابقات  ،كارشناسان ،كنندگان

همه كميته ها در عضو ثابت وي به عنوان مسابقات بين المللي مهارت يا نماينده دفتر مدير  :1 تبصره

  .خواهد بود
را به دبيرخانه ي ستاد معرفي و پس از كميته تابعه پيشنهادي اعضاي مسئوالن كميته ها  :2تبصره 

  .مي شود ابالغ آنها صادرتائيد رئيس ستاد راهبري مسابقات 
  

  :عوامل اجرايي مسابقات ملي مهارت -9ماده 

  :قات ملي مهارت در مراحل شهرستاني عوامل اجرايي مساب  -9- 1

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

  : مسابقات مهارت شهرستان  اجراييتركيب اعضاء  كميته 

يش از كه بشهرستانهايي در (رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان : اجراييرئيس كميته   - 1

به عنوان رئيس و ساير روسا به عنوان يكي از روساي مراكز يك مركز وجود دارد با انتخاب مدير كل 

  )عضو خواهند بود

  . انتخاب مي شوداجرايي توسط رئيس كميته : اجراييمعاون كميته   - 2

  ) نفر 1(نماينده حراست   - 3

  ) نفر 2(اجرايي كارشناس با انتخاب رئيس كميته   - 4

  اجراييبه انتخاب رئيس كميته اجرايي دبير كميته   -5
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  : مسابقات مهارت شهرستان اجرايي وظايف كميته 

جهت منتخبين واجد شرايط و اعالم در مرحله شهرستاني داوري  و اجراي مسابقات نظارت بر

  شركت در مرحله استاني 

  : جذب مشاركت
ي كليه استانها از زمان ابالغ به منظور بهره گيري از توانمندي و امكانات بخش خصوص

تمهيدات الزم را جهت جذب مشاركت بخش خصوصي  تشكيل كميته اي ويژهبا منشور مي بايست 

درصد  70به گونه اي عمل شود كه حاميان حداقل استاني و ملي  لحاانديشيده و در برگزاري مر

ت به كاهش هزينه هاي بسا ناستانهپشتيباني مسابقات اين مرحله را انجام داده و تجهيزات و امور 

استفاده به نحو احسن و مقتضي از مشاركت كليه نهادهاي آموزشي و صنعتي جاري مسابقات نيز 

شاخص ممتاز در ارزيابي مشاركت حاميان در برگزاري مسابقات به عنوان نمايند، بايد توجه داشت 
  .استانها لحاظ خواهد شد عملكرد

  : هارت در مرحله استاني عوامل اجرايي مسابقات ملي م -2-9
  . استان مي باشدمهارت در اجرايي مسابقات كميته مسابقات برعهده استاني مرحله برگزاري 

  : مسابقات استان كميته اجرايي  تركيب اعضاء 
  كميته اجراييرئيس         مديركل استان     -1

  دبير كميته اجرايي    مسئول مسابقات ملي مهارت استان  - 2

  روابط عمومي  : ليغات و اطالع رساني كميته تب  -3

  آموزش در صنايع  : كميته جذب مشاركت   -4

  اجرايي كميته رئيس معاون اداره كل استان به انتخاب : كميته فني   -5

  مسئول حوزه سنجش و ارزشيابي مهارت استان -6

  و پشتيباني رئيس اداره امور عمومي : كميته تجهيز و پشتيباني   - 7

  مسئول حراست استان  : رسيدگي به شكايات ظت و حفاكميته   - 8

  نمايندگان بخش خصوصي -9

مدير كل استان  ،مهارتحضور دانشجويان در مسابقات هت ج ي مناسبايجاد بستربه منظور  :1 تبصره

در كميته تواند از نمايندگان دانشگاهها و آموزشكده هاي فني و حرفه اي استان نيز به عنوان مدعو  مي

  .دعوت بعمل آوردان اجرايي است
  : استان مهارت مسابقات  اجراييكميته وظيفه 

داوري و اعالم منتخبين   ،اجراي صحيح مسابقات  ،هماهنگي و نظارت بر تجهيز كارگاه ،برنامه ريزي

  مسابقات بين المللي مهارت جهت شركت در مرحله كشوري دفتر به واجد شرايط 

ئيس رانتخاب نفر برتر و رسيدگي به شكايات بر عهده  مسئوليت صحت اجراي مسابقات و :1 تبصره

  .ي باشدممسابقات استان اجرايي كميته 
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اين مسابقات با حضور نمايندگان دفتر مسابقات بين المللي مهارت جهت نظارت بر اجراي  :2تبصره 

  .صحيح مسابقات برگزار خواهد شد
  : ند از عبارت )كشوري(ملي عوامل اجرايي مسابقات ملي مهارت در مرحله   -3-9

   مسابقات بين المللي مهارت مدير  - 1

  مسابقات بين المللي مهارت دفتر كارشناسان   - 2

  اعضاي كميته تبليغات و اطالع رساني    - 3

  اعضاي كميته جذب مشاركت    - 4

  اعضاي كميته فني   - 5

  اعضاي كميته تجهيز و پشتيباني   - 6

  يات  رسيدگي به شكاحفاظت و اعضاي كميته  - 7

  رشتهكارشناس مسئول  -8

  معاون رشتهكارشناس   - 9

  داور   انكارشناس  -  10

  رشتهكارشناس فني و تجهيز   - 11

  سرپرست تيم    -  12

  مسئول برگزاري مسابقات ملي مهارت در استانها - 13

نهاي در صورت غيرمتمركز بودن مسابقات ملي مهارت كميته اجرايي مسـابقات اسـتاني در اسـتا   : 1 تبصره

، نماينده دفتر مسابقات بين المللي مهارت، مسـئول  راهبري با عضويت مديركل استان، ناظر ستاد ،مجري

بـه تشـخيص   (و ديگر اعضاي واجد شرايط استان ، مسئول برگزاري مسابقات ملي مهارت استانحراست 

  )1يوست شماره شرح وظايف پ(  .نمايدتشكيل و به انجام وظايف مربوطه اقدام مي ) مدير كل استان

  :رشتهكارشناس مسئول  - 4-9

جهت طراحي پروژه و اجراي صحيح  ،هدايت ورهبري كارشناسان داور و رقابت كنندگانمسئول 

  )  2شرح وظايف پيوست شماره (  .در رشته مورد نظر مي باشدمسابقات و مناسب 

 ،رقابت كنندهس همراه در اعزام كارشناس مسئول به مسابقات جهاني تحت عنوان كارشنا :1 تبصره

  .هيچ الزامي وجود ندارد
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در صورت بروز مشكل در اجراي مسابقات، اگر در شرايطي كارشناسان متفق القول نباشند،  :2تبصره 

 )با اطالع ناظر ستاد(كارشناس مسئول جهت اتخاذ تصميم نهايي موظف به راي گيري موضوع 

، تصميم نهايي مي شود و اگر كارشناسي در )يك +درصد كارشناسان  50(باشد و با راي اكثريت  مي

جلسه راي گيري غايب باشد تصميم اتخاذ شده به اطالع وي مي رسد ولي برگزاري مجدد جلسه 

  .گيري امكان ندارد راي

  :رشتهكارشناس معاون  - 5-9

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

  )3 شماره

  .با توجه به شرايط خاص رشته ها تعداد كارشناس معاون هر رشته تعيين مي شود :1تبصره 

ماده مي نمايد كه از س معاون، برنامه مديريت رشته را آكارشناس مسئول با همكاري كارشنا :2تبصره 

است و به جزئيات مربوط به برنامه ريزي، زمانبندي و وظايف اجرا و برگزاري مسابقات تشكيل يافته 

  .اطالع ناظر ستاد رسانده مي شود

كارشناسان حاضر و انتخاب كارشناس مسئول ومعاون جهت دوره بعدي مسابقات از بين  :3تبصره 

و در صورت تائيد  رشته مشخص مي گردد كارشناسان هر توسطپس از رأي گيري حائز شرايط، 

  .مي شوند نيدفتر مسابقات بين المللي مهارت جهت دوره آتي مسابقات تعي

  .گردد ون توسط مدير دفتر مسابقات بين المللي مهارت صادر مياابالغ كارشناس مسئول و مع :4تبصره 

  : همراهكارشناس  -  9- 6

دفتر مسابقات بين المللي مهارت در مسابقات حضور خواهند تائيد به پيشنهاد استانها پس از 

  .) 4شرح وظايف پيوست شماره ( .يافت

  :باشدداراي صالحيت هاي اخالقي و حرفه اي به شرح ذيل س همراه مي بايست كارشنا - 1-6-9

  پايبندي به احكام ديني و دستورات اسالمي -1

 دارا بودن حسن شهرت و محبوبيت -2

 به مسايل اخالقي و ارزشي پايبندي -3

 با انصاف و عدالت گرا بودن -4
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 عدم تعصب و جانب داري غير منطقي -5

  به زبان خارجي آشنايي  -6

  مل با قوانين و مقررات مسابقات جهاني مهارت آشنايي كا -7

  بودجه بندي پروژه هانحوه طراحي پروژه و تسلط به  -8

 در امر آموزشهاي فني و حرفه ايسال  5حداقل فعاليت مستقيم  -9

  داراي مدرك تحصيلي يا تجربه كاري مرتبط با رشته - 10

ت از عملكرد كارشناسان همراه به لحاظ استفاده بهينه از تجربيات همكاران در صورت رضاي  : 1تبصره 

  .استفاده شودنيز دهمين دوره مسابقات حتي المقدور سعي شود كه از آنان براي يازدهمين دوره مسابقات 

 "دو"و  "يك"در كليه مراحل مسابقات حضور كارشناساني كه داراي نسبت فاميلي درجه   : 2تبصره 

  .با برگزيدگان باشند مجاز نمي باشد

يادآوري مي باشد كه هر استان تنها در رشته هايي مي تواند كارشناس معرفي نمايد  الزم به : 3تبصره 

   .كه در آن رشته رقابت كننده داشته باشد

در صورت عدم ند و شي بامنيروهاي موجود سازمان اولويت براي معرفي كارشناس همراه  : 4تبصره 

اه و كارشناسان مجرب واحدهاي كارشناس همراه مي تواند از اساتيد دانشگ ،شرايطاجد الووجود فرد 

  .  صنعتي باشد

) 9- 6- 1بند (در صـورت عدم انطباق مشخصات كارشناس پيشنهادي استان با شرايط اعالم شده  : 5تبصره 

  .باشد دفتر مسابقات بين المللي مهارت مجاز به حذف كارشناس مذكور در هر مرحله از مسابقات مي

  .سط استان مربوطه صادر مي شودابالغ كارشناسان همراه تو : 6تبصره 

كپي صفحه  ،)8فرم شماره (فرم مشخصات  ،)7فرم شماره (اسامي استانها موظف به اعالم  : 7تبصره 

به دفتر مسابقات  31/3/89تا تاريخ همراه اول و دوم شناسنامه و كپي مدرك تحصيلي كارشناسان 

  .مي باشندبين المللي مهارت 

  : ارگاهها مسئول فني و تجهيز ك  -  9- 7

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

  )  5شرح وظايف پيوست شماره (  .داردبر عهده ورفع اشكاالت احتمالي را 
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   .مدير كل استان ميزبان مسابقات مي باشدعهده مسئول فني وتجهيز كارگاه به و ابالغ تعيين  :1تبصره 

  : مسئول برگزاري مسابقات ملي مهارت در استانها  - 8-9

مسئول برگزاري مسابقات ملي مهارت در استانها توسط مديركل استان تعيين و پس از تائيد 

شرح (دفتر مسابقات بين المللي مهارت  و به عنوان رابط بين استاندفتر مسابقات بين المللي مهارت 

  .رگزاري مسابقات ملي مهارت انجام وظيفه مي نمايددر خصوص ب) 6وظايف پيوست شماره 

  : سرپرست تيم استان   -  9- 9

در زمان مسابقات كارشناسان ومسئولين اجرايي ،به عنوان رابط اصلي مابين رقابت كنندگان

   .باشد مي

مسابقات بين المللي مهارت معرفي  دفترسرپرست تيم توسط استان اعزام كننده انتخاب وبه  :1تبصره 

  .) 7شرح وظايف پيوست شماره (  .مي گردد

  : نحوه داوري مسابقات   – 10ماده 

  :مرحله شهرستاني و استاني -10- 1

بوده و داوري مرحله استاني  مسابقات شهرستان اجرايي كميتهداوري مراحل شهرستاني برعهده 

   .شدمي با مسابقات استاناجرايي كميته برعهده 

مسابقات دفتر  مراحل شهرستاني و استاني مسابقاتارزيابي و جهت نظارت بر حسن انجام : 1تبصره 

  .نمايدتعيين و به استانها اعزام مي در صورت نياز ناظر بين المللي مهارت 

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

  :حله كشوريمر - 2-10

   .داوري مرحله كشوري با مشاركت كارشناسان ومربيان اعزامي از استانها انجام مي پذيرد 

سيستم فرم هاي با استفاده از طبق دستورالعمل نحوه ارزشيابي پروژه ها و ارزيابي نتايج  : 1تبصره 

CIS ) 5فرم-A5 -6( انجام مي گيرد مطلع و آگاه از نحوه ارزيابي انو كارشناس.  

در مواقعي كه عدم صالحيت هاي حرفه اي ( .كارشناس همراه لزوماً كارشناس داور نمي باشد : 2تبصره 

ديگر كارشناسان رسيده باشد، پس از كارشناس مسئول و و اجتماعي كارشناس همراه به تاييد 

  .)دهماهنگي با دفتر مسابقات بين المللي مهارت، كارشناس مذبور از سيستم داوري حذف خواهد ش
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پروژه ها بايد در محل امني نگهداري شود تا درصورت بروز شك و ارزيابي و كليه مدارك   : 3تبصره 

  . شبهه مورد استفاده قرار گيرد

 . مسئول و معاون و داور امضاء شودكارشناسان  توسطمي بايست  A5و  5فرمهاي   : 4تبصره 

 .ن در هر رشته مي توانند حضور داشته باشنددر اين مرحله ناظراني از بنياد ملي نخبگا  : 5تبصره 

 "دو"و  "يك"درجه كارشناساني كه داراي نسبت فاميلي حضور در كليه مراحل مسابقات   : 6تبصره 

  .نمي باشدبا برگزيدگان باشند مجاز 

استانهايي كه كارشناس مسئول رشته ها از آن استان مي باشد مي توانند فرد ديگري را به   :7تبصره 

 .ارشناس همراه رقابت كننده اعزام نمايندعنوان ك

مي بايست  رقابت كننده  ،در صورت بروز هر گونه مشكل در حين برگزاري مسابقات  :8تبصره 

 .اقدام نمايد) 8پيوست شماره (خود را مطابق شرح وظايف ارائه شده  ضاعترا

 

  نحوه تقدير از منتخبين  – 11ماده 

  :مرحله استاني – 11- 1

توسط استان اي جوايز هدا. مدير كل استان مي باشد توسطقدير در مرحله استاني اعطاي لوح ت

   .پذيردمي به نحو مقتضي انجام 

  :مرحله كشوري -11 -2

تهيه  ،لوح يادبود ،مدال ،مسابقات بين المللي مهارت جهت منتخبين مرحله كشوري جوايزدفتر 

   .ودر مراسم اختتاميه به منتخبين اعطا خواهد نمود

  :ضوابط اهداء مدال وجوايز  -11 -3

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

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

   .مزين مي باشد

   .مي باشد CISراساس سيستم اعالم نتايج واعطاي مدال وجوايز ب -1-3-11

   .مدال مشابه دريافت مي نمايند ،نمره باشد دومنتخبين هر رشته كه اختالف امتياز آنها با يكديگر تا  -2-3-11
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   .مدال برنز نيز اعطا مي شود ،در صورت اعطاي يك مدال طال ويك مدال نقره -3-3-11

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

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

   .اعطا خواهد شدنيز مدال برنز  ,امتياز باشد 2از  كمتر  طال با رقابت كننده بعدي

امتياز آخرين برنده مدال  چنانچه اختالف, مدال نقره 2در صورت اعطا ي يك مدال طال و  -6-3-11

  .مدال برنز نيز اعطا خواهد شد, امتياز باشد 2كمتر  از نقره با رقابت كننده بعدي 

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

  .  لوح تقدير اهداء خواهد شد

  : ملي مهارتمسابقات امتيازات و تسهيالت   - 12ماده 

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

  : بهره مند خواهند شد  مزاياي زير

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

  :لي فوق ديپلم و باالتردارندگان مدرك تحصيبرگزيدگان مرحله كشوري   -

حرفه اي  آموزش فني و با رعايت ضوابط تفاهمنامه سازمان(استفاده از سهميه سرباز مربي سازمان     - 1

  )با نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران كشور 

 آوران افراد تيم اعزامي به مسابقات جهاني و مدال ،)دارندگان مدال طال(نفرات اول مسابقات كشوري  -2

تسهيالت آن بهره مند مسابقات جهاني مهارت به عضويت بنياد ملي نخبگان در خواهند آمد و از 

  .خواهند بود

  

  مقررات انضباطي: چهارمفصل 

  : در مسابقات ملي مهارتاقدامات انضباطي   - 13ماده 

 ،هيأت داوري ،نمايندگان ،مسئولين(در مسابقه عوامل برگزاري كليه در صورت احراز تخلف از مقررات،   - 

قدامات با ا) سرپرستان كارگاه و مسابقه دهنده ،كارشناسان ،معاونكارشناس  ،كارشناس مسئول
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انضباطي مواجه خواهند شد و از سيستم مسابقات حذف خواهند شد و در دوره هاي آتي مسابقات نيز 

  .امكان حضور نخواهند داشت

تخلف و تخطي از قانون و مقررات مسابقه ملزم به همه عوامل برگزاري در مسابقه در صورت مشاهده   - 

 ،اين گزارش بايد دراختيار كميته فني و در موارد خاص. گزارش كتبي مورد به ناظر ستاد مي باشند

و گزارش نهايي مراجع رسيدگي كننده در اسرع وقت به حفاظت و رسيدگي به شكايات دراختيار كميته 

   .قات برسداطالع رئيس ستاد راهبري مساب
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 )1389(مين مسابقات ملي مهارت يازدهرشته هاي  فهرست
 

   
   

 نام رشتهرديف
در مسابقات كد رشته

  جهاني مهارت
 نام رشته رديف

كد رشته در 

مسابقات جهاني 

  مهارت

  19 كنترل صنعتي 15 01 )اتوماسيون( پلي مكانيك 1

  20 آجرچيني 16 02 شبكه هاي كابلي 2

  23 )نفره 2تيمي (رباتيك  17 03 )نفره3تيمي( ساخت و توليد 3

  24 )چوبي(كابينت سازي  18 04 )نفره2تيمي ( مكاترونيك 4

  25 )درب، پنجرهاتصاالت (نجاري CADD05 19-طراحي مهندسي مكانيك 5

  27 جواهر سازي CNC  06 20تراش  6

  31 )فناوري مد(خياطي CNC  07 21فرز  7

ربرد نرمكا-فناوري اطالعات 8
 افزارها

  32 )شيريني پزي(قنادي 22 09

  33 فناوري اتومبيل 23 10 جوشكاري 9

  37 )نفره 2تيمي ( طراحي فضاي سبز 24 12 كاشيكاري ديوار و كف 10

  38 رودتيب 25 15 و گرمايشي لوله كشي 11

فناوري اطالعات كامپيوترهاي  26  16 الكترونيك 12
 پشتيباني شبكه-شخصي

39  

  40 فناوري طراحي گرافيك 27 17 طراحي وب 13

   18 تاسيسات الكتريكي 14
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وظايف عوامل اجرايي: فصل پنجم
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  1پيوست شماره 

  برگزار كننده مسابقاتستان اشرح وظايف 
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  : برگزار كننده مسابقات ستان اشرح وظايف 

سابقه ملي مهارت مسئول تهيه و تدارك كارگاههاي مناسب، ابـزار و تجهيـزات   استان برگزار گننده م  -

  كافي و الزم مطابق با مشخصات فني مورد تأييد دفتر مسابقات بين المللي مهارت است

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

  اء كميته فني براي تشكيل جلسات يك اتاق مخصوص اعض  - 1

معرفي رابطين بمنظورايجاد تماس وهمـاهنگي كارشناسـان مسـئول بامسـئولين اسـتان برگـزار         - 2

  كننده مسابقه 

, تدوين و تنظيم برنامه مسابقه به همراه تأمين محل اسـكان و پـذيرايي از كليـه رقابـت كننـدگان       - 3

  .كارشناسان و سرپرستان تيم ها

  ه گزارشهاي روزانه برگزاري مسابقات و ساير امور مرتبط با مسابقه تهي  - 4

  .اطالع رساني صحيح مسابقات به رسانه هاي گروهي با هماهنگي ستاد مسابقات  - 5

  CISتعيين فردي به عنوان مسئول اطالعات و سيستم ارزشيابي  -6

نتـي اطالعـات بـه دفتـر     تامين ابزار و تجهيزات مورد نيـاز مسـئول اطالعـات جهـت ارسـال اينتر      -1

  .مسابقات بين المللي مهارت
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  2پيوست شماره 
  )شرح وظايف كارشناس مسئول ( 
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  مسئولشرح وظايف كارشناس 

  :وظايف قبل از مسابقه -1
  آشنائي با هيات اجرائي مسابقات  -1-1

و مسـئول   انكارشناسـ بـا همكـاري   برگزاري مسابقه و تجهيزات كارگاهي بررسي محل  -2-1

  .تجهيز كارگاه

  .آشنائي با كارشناسان همراه مسابقه دهنده و خوش آمد گوئي به آنها  -3-1

كارشناسان و تشريح مقررات و قوانين مسـابقات، نحـوه اعمـال    جلسه توجيهي تشكيل   -4-1

  .تغييرات در نمونه پروژه و دستورالعمل نحوه ارزشيابي پروژه

در .( درصد با همكاري كارشناسـان  70فظ اصالت پروژه قبلي تا حدود تغيير پروژه و ح -5-1

  )صورت موجود بودن يك نمونه پروژه

انتخاب يك پروژه از بين ساير پروژه ها ويا تهيه يك پروژه تلفيقي از بين پروژه ها با   -6-1

  )در صورت موجود بودن بيش از يك نمونه پروژه(  كمك ساير كارشناسان

  )در صورت موجود نبودن نمونه پروژه(پروژه با همكاري ديگر كارشناسان  طراحي يك -7-1

گرفتن تعهد اخالقي از كارشناسان در مكتوم نگهداشتن محتواي پروژه و عدم مـذاكره بـا    -8-1

  . مسابقه دهنده و افراد ديگر

تايپ و انجام كارهاي نقشه كشي، و در صورت اطمينان از صـحيح بـودن آن   نظارت بر  -9-1

رقابـت  جهـت تكثيـر بـه تعـداد     ناظر سـتاد در اسـتان   به يك نسخه كتبي و فايل پروژه رائه ا

  .كنندگان

  هماهنگي منظم و مستمر با مسئولين هيات اجرائي - 10-1

كـه در اختيـار رقابـت كننـدگان     و مواد مصـرفي  ابزار  ،ماشين آالت سالمتاطمينان از  - 11-1

  .مي شودگذاشته 

  گرفته شده براي رقابت كنندگاندر نظر و مواد مصرفي ت زمان اطمينان از كفاي -12-1

اطمينان از شرايط ايمني كار با كليه دستگاهها و تنظيم و تدوين دستورالعمل ايمنـي و   -13-1

  .بهداشت  رشته با همكاري كارشناسان

محـل اسـتقرار دسـتگاه،    (در محيط مسـابقه  رقابت كننده محل تعيين جهت قرعه كشي  -14-1

  .و شماره گذاري محل ها )ار وغيرهميزك
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گرفتن تائيد نهايي از كارشـناس همـراه رقابـت كننـده جهـت تنظـيم بـودن وضـعيت          -15-1

  .دستگاهها

ا دستگاه ها و آموزش موارد جهت آشنائي ب رقابت كنندگانتشكيل جلسه توجيهي براي  -16-1

  ضروري

سان و ارئه يك نسـخه از برنامـه   تنظيم برنامه زمان بندي مسابقات با همكاري كارشنا -17-1

  .به كميته اجرايي و دفتر مسابقات بين المللي مهارت

نصب شرح وظايف كارشناس مسئول، معاون، داور، رقابت كننده و برنامه زمان بنـدي   -18-1

  .روزانه مسابقات در كارگاه برگزاري مسابقات

  .ارشناسانبا كمك ك رقابت كنندگاناطمينان ازفضاي كافي براي كار  -19-1

  .اطمينان از وجود نور كافي و تهويه مناسب دركارگاه با همكاري كارشناسان -20-1

  
تكميل فـرم هـاي   .( جهت نمره دهي CISتعريف پروژه وزير پروژه هاي آن در سيستم  :تبصره

6-5- A5(  و ارائه به مسئول سيستمCIS     استان مجري و دفتر مسابقات بـين المللـي مهـارت

  .مسابقه از ضروريات اصلي استقبل از شروع 

  

  وظايف در زمان مسابقه -2
  .رقابت كنندگانخوش آمد گوئي به تشكيل جلسه معارفه و  -1-2

رقابـت كننـده و   طبـق فهرسـت از   مصـرفي  گرفتن تائيد نهائي در صـحت مقـادير مـواد     -2-2

  .كارشناس همراه

نظـر ايمنـي و تـذكر بـه                جهـت نظـارت بركارگـاه از    ) سه نفر(انتخاب گروه كارشناسي  -3-2

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

و دادن يك ساعت فرصت به آنها جهت آشنائي با پـروژه   رقابت كنندگانارائه پروژه به  -4-2

  .رقابت كنندگانارائه جدول زماني پروژه به  -5-2

  .جهت ارزيابي مسابقه دهنده و تنظيم فهرست نمره گذاري )چندنفري(انتصاب گروه ها  -6-2

اين مدت و زمان (نظارت بر ارتباط كارشناس همراه و رقابت كننده قبل و بعد از مسابقه  -7-2

فقط در سايت يك ربع قبل از مسابقه و يك ربع پس از پايان مسابقه در هر روز است و ارتباط 

  )اشدمسابقه و محل اجراي مسابقه مجاز مي ب
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داوطلـب يـا كارشـناس در تـالش بـراي انتقـال اطالعـات فنـي         چنانچه در طول مسابقه  -8-2

 مسـئول كارشـناس  شـود،  ارائه و از طريق ديگر كارشناسان داور گزارش كتبي مشاهده شود 

  .موظف است بدون تامل مساله را به مسئولين اجرائي مسابقات گزارش دهد

 شت و زمان باقيمانده كاري با آنها اطالع داده شوددازمان كاري همه شركت كنندگان ياد -9-2

  .)با همكاري كارشناسان(

  ).با همكاري كارشناسان. (مواد جانشيني از دسترس رقابت كنندگان دور شود -10-2

موظف اسـت اعتراضـات وشـكايات احتمـالي را همـانروز مسـابقه        مسئولكارشناس  -11-2

وضوع را بالفاصله به كميتـه اجرايـي و نـاظر    و گزارش كتبي مرسيدگي كرده وبرطرف نمايد 

  .ستاد انتقال دهد

درصـد   50(در صورت نياز به تمديد زمـان مسـابقه بـا موافقـت اكثريـت كارشناسـان        -12-2

   .و تائيد مسئول اجرائي مسابقات امكان پذير خواهد بود) 1+ كارشناسان

راي گيري دريك نشسـت  را با  ئلهمس مسئولكارشناس  ،درصورت بروز عدم هماهنگي -13-2

  .الزامي است و نتيجه نهائي قطعي خواهد بود 1+درصد كارشناسان 50حضور  .حل خواهد كرد

امتناع نمايد يـا  سابقات ملعمل هاي اكارشناس مسئولي كه از متابعت مقررات و دستور -14-2

 50(در صورت گزارش كتبـي اكثريـت كارشناسـان    رفتار  مغرضانه اي دررقابت داشته باشد 

  .از ادامه كار وي ممانعت بعمل خواهد آمدبه كميته اجرايي ) 1+ ارشناساندرصد ك

و ارائـه بـه مسـئول     و رقابت كنندگانحضور وغياب كليه كارشناسان تكميل فرم هاي  -15-2

  )10و  9شماره هاي فرم ( استان مجري و دفتر مسابقات بين المللي مهارت CISسيستم 

   .CISدر سيستم  ،كنندگان كليه رقابتروزانه نمره  ورود -16-2

زمـان از  جبـران  در صورت بروز بيماري براي رقابت كنندگان مراتب را گزارش وجهت  -17-2

  . دست رفته با هماهنگي مسئولين اجرايي اقدام نمايد

  

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

  .را جهت ارزيابي راهنمائي كند

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

  .مسابقات ارائه شود  دفتراوراق ارزشيابي هرروز به  -3-4
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و محرمانـه  مسابقات بين المللي مهارت سـري   دفتراعالم از طرف زمان تاييد و نتايج تا  -4-4

   .حق افشاي نتايج را ندارندخواهد بود وكارشناس مسئول وهمكاران نامبرده 

همه پرسي جهت كارشناس مسئول ومعاون براي مسابقات ملـي مهـارت   جمع آوري فرم  -5-4

  .ناظر ستاد هو تحويل فرم ها بدوره آينده 
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  3پيوست شماره 
  عاونشرح وظايف كارشناس م
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  معاونشرح وظايف كارشناس 

  وظايف محوله  و اجراي مسئولهماهنگي كامل با كارشناس   -1

  .رقابت كنندگاننظارت بر رعايت مقررات و قوانين توسط   -2

ــي،    -3 ــهاي منطق ــتفاده از روش ــه اس ــاي    عادالن ــروژه ه ــر پ ــارت  ب ــه در نظ ــي طرفان   و ب

  .مسئولزشيابي زير نظر كارشناس ارتحت 

  .در دههم استاني خود را مورد ارزيابي قرا هرقابت كنندد معاون نمي توان كارشناس  - 4

  .و تطبيق آن با افراد رقابت كنندگانمسئوليت تكميل اسناد   - 6

  .رقابت كنندگان رعايت اصول ايمني و دقت توسطنظارت بر   - 6

  ..رقابت كنندگانمسابقه و ميزان وقت باقيمانده در طول مسابقه به زمان اعالم مستمر   - 7

  .رقابت كنندگانبا جلوگيري از تبادل افكار و دخالت افراد غير مسئول   - 8

ظرف مدت مشخص شده با كارشناس تكميل برگه هاي ارزشيابي پروژه ها همكاري در   - 9

  .مسئول

همكاري با كارشناس مسئول جهت همه پرسي به منظور پيشـنهاد كارشـناس مسـئول و     -11

  معاون مسابقات ملي مهارت دوره آينده 

  .همكاري با كارشناس مسئول در كليه موارد -12
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  4وست شماره پي
  همراهشرح وظايف كارشناس 
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  همراهشرح وظايف كارشناس 

  رت قبل از شروع مسابقاتبين المللي مها مسابقاتدفتر سايت از دريافت مقررات و قوانين مسابقه  - 1

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

 .ري باشندمنصف و آماده براي همكاو بي طرف كامالً كارشناسان زير نظر كارشناس مسئول بايد  - 3

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

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

 .كارشناسان بايد خود را با محيط تطبيق دهند -5

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

 .در اختيار رقابت كننده قرار دهندرا تغيير داده شده ي رشناسان اجازه ندارند پروژه ها كا  -7

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

كارشناسان موظفند  ،در صورت وجود اشكاالت احتمالي در پروژه ها يا نواقصي در تجهيزات  -9

 .ارشناس مسئول اطالع دهندمراتب را به ك

 .مراتب به كارشناس مسئول براي اتخاذ تصميم ارجاع شودشكل مهرگونه روز بدر صورت    - 10

 .دنكارشناسان بايد از صحبت كردن رقابت كنندگان با افراد غير مسئول جلوگيري نماي   - 11

 .توسط كارشناس الزامي است همسابق حفظ و محرمانه نگهداشتن نتايج   - 12

 .موجب حذف آنان از هيأت داوري خواهد بودتوسط كارشناس همراه ت قوانين عدم رعاي   - 13

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

 .داشته باشند و ديگر كارشناسان و مسئولين اجرايي رقابت كنندگان

ديگر  و يا) فرن 5حداقل ( همراهكارشناسان , معاون, كارشناس مسئولدر صورت گزارش كتبي  - 15

از مقـررات و عـدم رعايـت شـئونات اخالقـي و       يعوامل اجرايي مسابقات از تخطي كارشناسـ 

 .اي، كارشناس مذكور از سيستم مسابقات حذف خواهد شد حرفه

اعزامــي منــاطق و شــركت در همــه پرســي پيشــنهاد  كارشناســانداشــتن شــناخت كــافي از   - 16

 .وره آيندهكارشناس مسئول و معاون مسابقات ملي مهارت د

 4در (كارشناس همراه مي تواند يك ربع قبل از شروع مسابقه و يك ربع بعد از اتمام مسـابقه   - 17

در سايت مسابقات با نظارت كارشناس مسئول و معاون با رقابـت كننـده هـم    ) روز مسابقات

 .استاني خود ارتباط داشته باشد
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  5پيوست شماره 
 ارگاهك شرح وظايف مسئول فني وتجهيز
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    كارگاه مسئول فني و تجهيزشرح وظايف 

   
  و ساير كارشناسان  مسئولدرحين برگزاري مسابقه با كارشناس همكاري  -1

  با كارشناسان  رقابت كنندگاندر آموزش همكاري  -2

طبق ليسـت تجهيـزات، ابـزار و مـواد     نصب ماشين آالت، آمـاده سـازي وسـايل موردنيـاز     -3

  .مصرفي هر رشته

بـا همكـاري سـاير     ،الح و بـه روز كـردن مشخصـات فنـي، ابـزار و تجهيـزات و مـواد       اص -4

  كارشناسان

  درطراحي وارزشيابي پروژه عدم دخالت  -5

  كارشناسان و  رقابت كنندگاننسبت به اعمال رفتار بي طرفانه  -6

   رقابت كنندگانبي مورد با  عدم ارتباط  -7

  اري پروژه ها و ساير اسناد براي حفظ و نگهد الزم امكاناتتامين   -8

  سازماندهي و كنترل مواد پروژه طبق تصميمات اعالم شده به كارشناس مسئول  -9

   .در اختيار قرار دادن ابزار الزم جهت ارزشيابي به كارشناسان -10

  مسئولكارشناس به تمام وقايع مربوط درزمان مسابقه گزارش  -11

  رگاه و نور و ساير امكانات جهت مسابقه اطمينان از فضاي مناسب و ايمني كا -12

در صورت خراب شدن ابـزار رقابـت كننـده بـا همـاهنگي بـا       جايگزيني ابزار و تجهيزات  -13

   مسئولكارشناس 

  تامين فضا براي استقرارابزار مسابقه دهنده  -14
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  6پيوست شماره 
  مسئول برگزاري مسابقات ملي مهارت در استانشرح وظايف 
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  ملي مهارتمسابقات مسئول برگزاري رح وظايف ش

بـه عنـوان رابـط اصـلي مـابين رقابـت كننـدگان،        مسئول برگزاري مسابقات ملي مهـارت  

يست كـه بـا مـديريت كارآمـد و     ركارشناسان و مسئولين اجرائي مسابقات مي باشد، لذا ضرو

سـم اختتاميـه و   هماهنگيهـاي الزم قبـل از حركـت تـا پايـان مرا       ،رفتارهاي اجتماعي مطلـوب 

لذا توجه به نكـات  . اجرائي مسابقات ايجاد نمايد مسئولينبازگشت به استان مربوطه با تيم و 

  .زير جهت جلوگيري از مشكالت و برگزاري مناسب مسابقات ضروري است

  
 برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مسابقات مراحل شهرستاني و استاني - 1

اردوهاي نفرات برتر استان جهت اعزام بـه مسـابقات    برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر - 2

  مرحله كشوري

 برنامه ريزي و هماهنگي اعزام نفرات برتر به مسابقات مرحله كشوري - 3

 حـل امرجهت اجراي هماهنگي تهيه و تدارك كارگاههاي مناسب، ابزار و تجهيزات كافي و الزم  - 4

 .ين المللي مهارتمطابق با مشخصات فني مورد تائيد دفتر مسابقات بشوري كاستاني و 

بـه رسـانه هـاي    و كشـوري  اسـتاني   ،شهرسـتاني  حلااطالع رساني صحيح مسابقات مر - 5

 گروهي با هماهنگي دفتر مسابقات بين المللي مهارت

  تهيه گزارش هاي مربوط به مسابقات و ساير امور مرتبط با مسابقه - 6

 ايجاد رابطه نزديك و صميمانه با رقابت كنندگان و كارشناسان همراه - 7

 -كفـش ايمنـي   -از حصول ملزومات مورد نياز رقابت كنندگان اعـم از لبـاس كـار    اطمينان - 8

 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  - 9

 مسابقات بين المللي مهارت  دفترطرف 

ليه به منظور اعزام كارشناسان و رقابت كنندگان درزمان وسيله نقهيه تهماهنگي جهت  -10

 .به استان ميزباناعالم شده 
دو قطعه عكس و  –فرم ثبت نام –شناسنامه (جمع آوري تمامي مدارك رقابت كنندگان  -11

 .رپرست تيم اعزامي استانسو ارائه آن به  )آدرس منزل و تلفن تماس در فرم تايپ شده

 عه دقيق آن و توجيه رقابت كنندگاندريافت شرح وظايف رقابت كنندگان ومطال -12

 هماهنگي كامل با دفتر مسابقات بين المللي مهارت -13
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  7پيوست شماره 
  شرح وظايف سرپرست تيم
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  ملي مهارتشرح وظايف سرپرست تيم مسابقات 

  

در سئولين اجرائي مسابقات به عنوان رابط اصلي مابين رقابت كنندگان و مسرپرست تيم 

، يست كه با مـديريت كارآمـد و رفتارهـاي اجتمـاعي مطلـوب     رمي باشد، لذا ضرو زمان مسابقات

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

يري از مشـكالت و  لذا توجه به نكات زيـر جهـت جلـوگ   . اجرائي مسابقات ايجاد نمايد مسئولين

  .برگزاري مناسب مسابقات ضروري است

اعالم شده از سوي دفتـر مسـابقات              حضور سرپرست تيم و رقابت كنندگان در تاريخ  - 1

 . بين المللي مهارت

كرايـه   - مـابين مسـير  غـذاي  (در اختيار داشتن تنخواه جهت هزينه هاي پيش بيني شده  - 2

 هو هزينه هاي پيش بيني نشد) ماشين

كامل به وضعيت جسمي و روحي رقابت كنندگان ازلحظه حركت تا بازگشـت بـه   توجه  - 3

 .استان مربوطه

مسـابقات بـين   دفتـر  داشتن تلفن همراه وارائه شماره آن به خانواده رقابت كنندگان و - 4

 المللي مهارت

 اطمينان از همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي كارشناسان همراه - 5

  دريافت كارت شناسـائي خـود و  جهت مجري مسابقات ستان ارش مراجعه به محل پذي - 6

 رقابت كنندگان

در صورت بروز هر گونه اشكال در كـارت شناسـائي مـي تواننـد بـه سـتاد اجرائـي         - 7

 .مسابقات مراجعه نمايند

اسـتان  تحويل ابزار همراه رقابت كنندگان به مسئول فنـي و تجهيـز كارگـاه مربوطـه      - 8

  شدهم و دريافت رسيد در زمان اعالمجري 

 حضور دائمي در هنگام مسابقات در محل مسابقات  - 9

 .انتقال مشكالت رقابت كنندگان و كارشناسان به ستاد اجرائي مسابقات -10
رقابـت كننـدگان بـه سـتاد اجرائـي       آدرس منزل و تلفـن و فهرست  ارائه اصل شناسنامه - 11

 در روز پاياني مسابقات از مسئول مربوطهقابت كنندگان رشناسنامه اصل مسابقات و دريافت 

 به همراه رقابت كنندگان جلسه توجيهي در  شركت  -12
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روزهـاي  ، افتتاحيـه واختتاميـه    درحـين مراسـم  تـيم  آرامش و حفـظ انضـباط   ايجاد  -13

 مسابقات و بازديدها

مهـارت و ايجـاد هماهنگيهـاي الزم در    ملـي  همكاري مستمر با ستاد اجرائي مسـابقات   -14

 خصوص تيم

شكايت و ارائه ات در صورت بروز مشكل در حين مسابقطرح شكايت به صورت كتبي  -15

 به ستاد اجرائي مسابقات

 شركت در جلسه كميته رسيدگي به شكايات درصورت لزوم -16

 اجراي دقيق تصميم كميته رسيدگي به شكايات و رفع تنش ناشي از اجراي تصـميمات  -17

 كميته 

همراهي  تيم رقابت كنندگان در كليه بازديـدها، مراسـم و برنامـه هـاي تفريحـي تـيم        -18

 مربوط

 كامل تيم جهت حضور در مراسم اختتاميه  ايجاد نظم -19

 برنامه ريزي جهت بازگشت تيم پس از مراسم اختتاميه  -20

 شركت در جلسات روزانه سرپرستان تيم  -21

  . در زمان اجراي مسابقات ،رسيدگي وسركشي مستمربه رقابت كنندگان خود -22
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  شرح وظايف رقابت كنندگان

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

 )پشت نويسي شده( كارت ملي و دو قطعه عكسبه همراه داشتن اصل شناسنامه يا  - 2

 و اطمينان يافتن از تكميل آن قبل ازحركتاستان تهيه شده در اه ابزار همركنترل  - 3

 كنترل وسايل ايمني موردنياز قبل ازحركت - 4

 رعايت شئونات اخالقي و اسالمي در طول زمان مسابقات - 5

 شركت در جلسه توجيهي  - 6

  حفظ آرامش در طول مسابقات و زمان استراحت - 7

اه كارشناس مسـئول و كارشـناس معـاون    به همر بازديد از كارگاه و آشنائي با دستگاهها  -8

  يك روز قبل از شروع مسابقات  رشته مربوطه و رفع اشكال با كارشناس مسئول و معاون

  در مراسم افتتاحيه مسابقاتشركت   -9

  .شدهديده حضور به موقع جهت انجام مسابقات، صرف غذا و برنامه هاي تدارك   -10

  ئول و كارشناس معاون در طول مسابقاتتبعيت كامل از دستورات كارشناس مس  -11

بـه مـدت يـك سـاعت بـراي مطالعـه نقشـه هـا و         مسـابقه  رقابت كنندگان پيش از آغـاز   -12

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

دريافـت  را ر كـا جزئيـات  همراه با يك جدول زماني رقابت كننده هر مسابقه پيش از آغاز   -13

  .استپروژه كه نشان دهنده زمان تكميل قسمتهاي مي نمايد 

  طـول مسـابقات و  در و اصـول ايمنـي وبهداشـت    رعايت كليه قوانين و مقررات كارگاهي  -14

   .خارج از مسابقات

  خارج ننمودن قطعه كار، ابزار آالت از محل مسابقات  -15

بجـز  ( در طول مسابقات و خارج از آنارتباط نداشتن با كارشناس همراه استان مربوطه   -16

  )زماني كه از طرف دفتر مسابقات بين المللي مهارت اعالم مي شود

در زمان  و ارتباط نزديك با ديگر رقابت كنندگان ، حسن سلوكعدم دخالت در كار ديگران  -17

   .مسابقه

  شـكل  در صورت بروز مشكل در حين مسابقات، بـا بـاال بـردن دسـت فقـط مـي تواننـد م        -18

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

  .مطرح نمايند
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و مسـئول  سرپرست تـيم   هاز زمان مسابقات، مشكل را ب در صورت بروز مشكل در خارج -19

  .برگزاري مسابقات استان ميزبان عنوان نمايد

اعتـراض  رقابت كننده مـي توانـد   در صورت عدم رسيدگي به اعتراض در حين مسابقات،  -20

و ناظر ميزبان به مسئول برگزاري مسابقات استان كتباً  ،پس از تائيد كارشناس همراهخود را 

  .ه دهدارائاجرايي مسابقات ستاد 

تبـي خـود را از طريـق    كدر صورت نداشـتن كارشـناس همـراه مـي توانـد اعتـراض        :تبصره

سرپرست تيم به مسئول برگزاري مسابقات استان ميزبان و ناظر ستاد اجرايي مسابقات ارائه 

  .نمايد

  در طول مسابقه عدم استفاده از تلفن همراه و هر وسيله الكترونيكي ديگر -21

  شروع كار با توجه به دستور كارشناسان و ترك كارگاه به محض ابالغ دستور پايان وقت -22

  حفظ دستگاهها و ابزار تحويلي و دقت در جهت اسـتفاده مطلـوب و ضـايع نكـردن مـواد      -23

  اوليه تحويلي  

در صورت خرابي كار و مفقود شدن مواد يا ابزار، رقابت كننده مي توانـد مـواد جـايگزين     -24

  .آزاد دريافت دارد كه اين منوط به كاهش امتياز بر اساس تصميمات كارشناسان خواهد بود

به جز در مـوارد خـاص كـه از    ( رعايت كامل زمان پروژه و عدم انجام كار در وقت اضافي -25

  )طريق كارشناس مسئول اعالم مي شود

تاييد مسئولين برگـزاري مسـابقات   ماً بايد با در صورت نياز به خروج از محل مسابقه حت -26

    .باشدو سرپرست تيم اطالع كارشناس مسئول  وان استان ميزب

  . وسايل و موادمصرفي خود مي باشد ،رقابت كننده مسئول حفاظت از ابزار  - 27
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  :  مشخصات فردي -1*  
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  : كد ملي     :                ل تولد مح:              شماره شناسنامه :                 . نام پدر  
  

   :  وضعيت تاهل      :جنسيت                                                                      :   تاريخ تولد 
  مجرد       اهلمت                           :زن        :مرد
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مسابقات ملي مهارت مي باشم و متعهدمي شوم كه موارد عنوان شده در فرم ثبت نام را در يازدهمين داوطلب شركت در  ،با آگاهي كامل...............................................اينجانب 
  .نمايمت تكميل نموده و چنانچه مسابقات در شهر يا استان ديگري برگزار گردد بدون معذوريت شركت حنهايت دقت و ص

  :نام و نام خانوادگي تحويل گيرنده            نام و نام خانوادگي داوطلب
  :تاريخ وامضا                 :تاريخ وامضا      

  .مي باشداين فرم بدون نام و نام خانوادگي و امضاي تحويل گيرنده و يا ناقص بودن فاقد اعتبار : توجه
  .صورت از پذيرش فرم توسط دفتر مسابقات بين المللي مهارت معذور مي باشيمموارد ستاره دار الزاماً بايد تكميل شود در غير اين 

                     

 سال ماه روز

    

 محل الصاق عكس

          



  به تفكيك رشته)1389سال (مسابقات ملي مهارت ي يازدهمين مرحله شهرستانشركت كنندگان آمار       2فرم شماره 
  ............................................. :استاننام 

  رشته  رديف
  شركت كنندگان

  رشته  رديف  جمع
شركت 

  جمع
  زن  مرد  زن  مرد

       كنترل صنعتي 15       )اتوماسيون(پلي مكانيك  1
       آجرچيني 16       شبكه هاي كابلي  2
       )نفره2تيمي(رباتيك 17       )نفره3تيمي(ساخت و توليد  3
       )چوبي(كابينت سازي 18       )نفره2تيمي(مكاترونيك  4
       )درب، پنجرهاتصاالت(نجاري CADD       19-طراحي مهندسي مكانيك 5
       جواهر سازي CNC       20تراش 6
       )فناوري مد(خياطي CNC       21فرز 7
       )شيريني پزي(قنادي 22       كاربرد نرم افزارها-فناوري اطالعات 8
       فناوري اتومبيل 23       جوشكاري 9
       )نفره2تيمي(طراحي فضاي سبز 24       كاشيكاري ديوار و كف 10
       رودتيب 25       و گرمايشيلوله كشي 11
       پشتيباني شبكه-فناوري اطالعات كامپيوترهاي شخصي  26       الكترونيك 12
       فناوري طراحي گرافيك 27       طراحي وب 13
       جمع       تاسيسات الكتريكي 14

  .مشخصات فوق مورد تاييد است
 :مدير كل                :مسئول مسابقات استان



  به تفكيك رشته)1389سال (مسابقات ملي مهارت ي يازدهمين مرحله شهرستانقبول شدگان آمار       3فرم شماره 
  ............................................. :استاننام 

  رشته  رديف
  قبول شدگان

  رشته  رديف  جمع
  قبول شدگان

  جمع
  زن  مرد  زن  مرد

       كنترل صنعتي 15       )اتوماسيون(پلي مكانيك  1
       آجرچيني 16       شبكه هاي كابلي  2
       )نفره2تيمي(رباتيك 17       )نفره3تيمي(ساخت و توليد  3
       )چوبي(كابينت سازي 18       )نفره2تيمي(مكاترونيك  4
       )درب، پنجرهاتصاالت(نجاري CADD       19-طراحي مهندسي مكانيك 5
       سازيجواهر CNC       20تراش 6
       )فناوري مد(خياطي CNC       21فرز 7
       )شيريني پزي(قنادي 22       كاربرد نرم افزارها-فناوري اطالعات 8
       فناوري اتومبيل 23       جوشكاري 9
       )نفره2تيمي(طراحي فضاي سبز 24       كاشيكاري ديوار و كف 10
       رودتيب 25       و گرمايشيلوله كشي 11
       پشتيباني شبكه-فناوري اطالعات كامپيوترهاي شخصي  26       ترونيكالك 12
       فناوري طراحي گرافيك 27       طراحي وب 13
       جمع       تاسيسات الكتريكي 14

  .مشخصات فوق مورد تاييد است
  :مدير كل          :مسئول مسابقات استان



  )1389سال (مسابقات ملي مهارت  يازدهميناسامي قبول شدگان مرحله شهرستاني فهرست     4فرم شماره 
  ......................................  :شهرستان: ......................................... استان

وضعيت نظام   نوع داوطلبي  سطح تحصيالت  رتبه  نمره  تاريخ تولد  جنسيت  نام و نام خانوادگي  رديف  رشته
  وظيفه

سابقه حضور در 
  مالحظات  ليمسابقات م

  رتبه  سال  سال  ماه  روز  مرد  زن
                                

                              

                              

                              

                              
                                

                              

                              

                              

                              
  

  .مشخصات فوق مورد تاييد است
  

  :مدير كل          :مسئول مسابقات استان    
 



  به تفكيك رشته)1389سال (مسابقات ملي مهارت استاني يازدهمين مرحله قبول شدگان آمار       5فرم شماره 
  ............................................. :استاننام 

  رشته  رديف
  قبول شدگان

  رشته  رديف  جمع
  قبول شدگان

  جمع
  زن  مرد  زن  مرد

       كنترل صنعتي 15       )اتوماسيون(پلي مكانيك  1
       آجرچيني 16       شبكه هاي كابلي  2
       )نفره2تيمي(رباتيك 17       )نفره3تيمي(ساخت و توليد  3
       )چوبي(كابينت سازي 18       )نفره2تيمي(مكاترونيك  4
       )درب، پنجرهاتصاالت(نجاري CADD       19-طراحي مهندسي مكانيك 5
       ازيجواهر س CNC       20تراش 6
       )فناوري مد(خياطي CNC       21فرز 7
       )شيريني پزي(قنادي 22       كاربرد نرم افزارها-فناوري اطالعات 8
       فناوري اتومبيل 23       جوشكاري 9
       )نفره2تيمي(طراحي فضاي سبز 24       كاشيكاري ديوار و كف 10
       رودتيب 25       و گرمايشيلوله كشي 11
       پشتيباني شبكه-فناوري اطالعات كامپيوترهاي شخصي  26       ونيكالكتر 12
       فناوري طراحي گرافيك 27       طراحي وب 13
       جمع       تاسيسات الكتريكي 14

  .مشخصات فوق مورد تاييد است
  :مدير كل          :مسئول مسابقات استان    



  )1389سال (مسابقات ملي مهارت  يازدهميناستاني اسامي قبول شدگان مرحله  فهرست    6فرم شماره 

  : ......................................... استان

وضعيت نظام   نوع داوطلبي  سطح تحصيالت  رتبه  نمره  تاريخ تولد  جنسيت  نام و نام خانوادگي  رديف  رشته
  وظيفه

سابقه حضور در 
  مالحظات  مسابقات ملي

  رتبه  سال  سال  ماه  روز  مرد  زن
                                

                              

                              

                              

                              
                                

                              

                              

                              

                              
  

  .مشخصات فوق مورد تاييد است
  

  :مدير كل          :مسئول مسابقات استان      
 



  )1389سال (مسابقات ملي مهارت  يازدهمينكشوري مرحله كارشناسان اعزامي به اسامي فهرست     7فرم شماره 

  : ......................................... استان
  سابقه حضور در مسابقات ملي  وضعيت استخدامي  سطح تحصيالت  جنسيت  رشته  نام و نام خانوادگي  رديف

  عنوان  سال  مرد  زن

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
  

  .مشخصات فوق مورد تاييد است
  

  :مدير كل          :مسئول مسابقات استان      
 



                                                                                                                                       
  )1389سال (مسابقات ملي مهارت دوره يازدهمين همراه  مشخصات كارشناسان              

   : ...........................................نام استان                                                     8فرم شماره 
  :)مطابق با ليست رشته هاي مسابقات(ابقاتسرشته حضوردر م -1

 :مشخصات فردي-2
  :        نام پدر                     :     اره شناسنامه شم                         :            نام خانوادگي                         :             نام   
  سال/               ماه  /       روز : تاريخ تولد                                            : شماره ملي                           محل تولد  

:                                                     رشته تحصيلي          □ :دكترا         □ :فوق ليسانس        □ :ليسانس        □فوق ديپلم    □ديپلم :   ميزان تحصيالت  -3

 :وضعيت استخدامي درسازمان آموزش فني وحرفه اي كشور-4
  :سابقه کار                                   :رشته تدريس            □س حق التدري             □پيماني              □: رسمي               □مربي        

  :سابقه کار              :                      عنوان پست             □قراداد مشخص           □پيماني               □: رسمي               □كارشناس 

  :شاغل در ساير دستگاه -5
  : پست سازماني 

  :سابقه كار  

 :نام دستگاه

  □ :مربي 

  □ :كارشناس 

 
  : رشته تدريس 

  : رشته تحصيلي 

   :آشنائي با نرم افزار -6
  :نام نرم افزار كاربردي   
  :نام نرم افزار كاربردي   

  □ضعيف

  □ضعيف 

 

  □متوسط 

  □متوسط

 

  □خوب 

  □خوب 

 

  □عالي

  □عالي 

                                 :ميزان آشنايي با زبان خارجي-7
  :م زبان خارجهنا

  : نام زبان خارجه
  □ضعيف 

  □ضعيف 

 

  □متوسط 

  □متوسط 

 

  □خوب

  □خوب 

 

  □عالي 

  □عالي

 :در ارتباط با رشته گذرانده شده فنيعنوان دوره هاي-8
  :عنوان دوره  
  :عنوان دوره  

 
  :مدت

  :مدت 

 
  :                     محل آموزش
  :                     :محل آموزش

  :سابقه حضور در مسابقات ملي مهارت  -9
  :سال  
  :سال   

 
  :عنوان 
  :عنوان 

 
  :رشته 
  :رشته 

  :سابقه حضور در مسابقات جهاني مهارت  -10
  :رشته                                                               :عنوان :                                                                                            سال 

  :رشته                                                               :عنوان :                                                                                              سال 

  :اراي مدرك مربيگريد-11
  :  سال اخذ مدرك                                                                                             :رشته 

  :سال اخذ مدرك:                                                                                               رشته 

 :رسآد-12
  :محل كار  
  :محل سكونت  

 
  :شماره تلفن                                 
  :شماره تلفن                                 

  :شماره تلفن همراه                  :                                                                                                                    آدرس الكترونيكي 
  :كد شعبه:                           نام شعبه :                          نوع حساب                                       :شماره حساب بانك ملت

  :           تاريخ و محل امضا كارشناس       

                                                   موارد فوق مورد تائيد اينجانب است  

  :تاريخ و محل امضاء:                                                                 نام و نام خانوادگي مدير استان                                             

  

  
  

  محل الصاق 
 عکس



  به تفكيك رشته)1389سال (مسابقات ملي مهارت يازدهمين فرم حضور و غياب كارشناسان       9فرم شماره 
  ............................................. :رشتهنام 

  كارشناسان نام و نام خانوادگي
  روز

  دوازدهم  يازدهم  دهم  نهم  هشتم  هفتم  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول

                        
                        

                        

                         

                        

                         

                         

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                         

  امضاء            نام و نام خانوادگي كارشناس مسئول



  به تفكيك رشته)1389سال (مسابقات ملي مهارت فرم حضور و غياب رقابت كنندگان يازدهمين       10فرم شماره 
  ............................................. :نام رشته

  نام و نام خانوادگي رقابت كنندگان
  روز

  دوازدهم  يازدهم  دهم  نهم  هشتم  هفتم  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول

                        
                        

                        

                         

                        

                         

                         

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                         

  امضاء            نام و نام خانوادگي كارشناس مسئول




