
  شرح وظايف كارشناس مسئول

  :وظایف قبل از مسابقه -1
  آشنائی با هیات اجرائی مسابقات  -1-1

و مسـئول   انبـا همکـاري کارشناسـ    یزات کارگـاه یمسابقه و تجه يبرگزاربررسی محل  -2-1

  .ز کارگاهیتجه

  .آشنائی با کارشناسان همراه مسابقه دهنده و خوش آمد گوئی به آنها  -3-1

ن مسـابقات، نحـوه اعمـال    یح مقررات و قـوان یکارشناسان و تشرلسه توجیهی جل یتشک  -4-1

  .پروژه یابیرات در نمونه پروژه و دستورالعمل نحوه ارزشییتغ

در .( درصد با همکـاري کارشناسـان   50تغییر پروژه و حفظ اصالت پروژه قبلی تا حدود  -5-1

  )ک نمونه پروژهیصورت موجود بودن 

از بین سایر پروژه ها ویا تهیه یک پروژه تلفیقی از بین پروژه هـا بـا    انتخاب یک پروژه  -6-1

پیشنهادي و موجود نبودن ک پروژهیش از یدر صورت موجود بودن ب(  کمک سایر کارشناسان

  )نمونه پروژه کشوري در سایت

گرفتن تعهد اخالقی از کارشناسان در مکتوم نگهداشتن محتواي پروژه و عدم مـذاکره بـا    -7-1

  . ابقه دهنده و افراد دیگرمس

تایپ و انجام کارهاي نقشه کشی، و در صورت اطمینـان از صـحیح بـودن آن    نظارت بر  -8-1

رقابـت  جهـت تکثیـر بـه تعـداد     نـاظر سـتاد در اسـتان    به ل پروژه یو فا یک نسخه کتبیارائه 

  .کنندگان

  مسابقات هماهنگی منظم و مستمر با مسئولین اجرائی - 9-1

کـه در اختیـار رقابـت کننـدگان      یو مـواد مصـرف  ابزار  ،ماشین آالت سالمتنان از اطمی - 10-1

  .شود یمگذاشته 

  گرفته شده براي رقابت کنندگاندر نظر  یو مواد مصرفاطمینان از کفایت زمان  -11-1

ـ ین دسـتورالعمل ا یم و تدویه دستگاهها و تنظیکار با کل یمنیط اینان از شرایاطم -12-1 و  یمن

  .کارشناسان يرشته با همکاربهداشت  

محـل اسـتقرار دسـتگاه،    (در محـیط مسـابقه   رقابت کننده تعیین محل جهت قرعه کشی  -13-1

  .محل ها يو شماره گذار )میزکار وغیره

ت یم بـودن وضـع  یاز کارشـناس همـراه رقابـت کننـده جهـت تنظـ       یید نهـا یگرفتن تائ -14-1

  .دستگاهها
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ا دستگاه ها و آموزش موارد جهت آشنائی ب ت کنندگانرقاب يبرا یهیل جلسه توجیتشک -15-1

  ضروري

ـ کارشناسان و ارئه  يمسابقات با همکار يم برنامه زمان بندیتنظ -16-1 ک نسـخه از برنامـه   ی

  .مهارت ین المللیو دفتر مسابقات ب ییته اجرایبه کم

ـ ینصب شرح وظا -17-1  يان بنـد ف کارشناس مسئول، معاون، داور، رقابت کننده و برنامه زم

  .مسابقات يروزانه مسابقات در کارگاه برگزار

  .با کمک کارشناسان رقابت کنندگاناطمینان ازفضاي کافی براي کار  -18-1

  .اطمینان از وجود نور کافی و تهویه مناسب درکارگاه با همکاري کارشناسان -19-1

  
ـ تکم( .جهت نمره دهی CISتعریف پروژه وزیر پروژه هاي آن در سیستم  :تبصره  يل فـرم هـا  ی

6-5- A5( ستم یو ارائه به مسئول سCIS ـ   ياستان مجر ـ یو دفتر مسـابقات ب مهـارت   ین الملل

  .است یات اصلیقبل از شروع مسابقه از ضرور

  

  هوظایف در زمان مسابق -2
  .رقابت کنندگانخوش آمد گوئی به ل جلسه معارفه و یتشک -1-2

رقابـت کننـده و   طبـق فهرسـت از    یمصـرف د گرفتن تائید نهـائی در صـحت مقـادیر مـوا     -2-2

  .کارشناس همراه

جهـت نظـارت برکارگـاه از نظـر ایمنـی و تـذکر بـه                   ) سه نفـر (انتخاب گروه کارشناسی  -3-2

  .مسابقه دهندگانمسابقه دهنده در صورت عدم رعایت نکات ایمنی و ارزیابی 

رصت به آنها جهت آشنائی بـا پـروژه   و دادن یک ساعت ف رقابت کنندگانارائه پروژه به  -4-2

  .رقابت کنندگانارائه جدول زمانی پروژه به  -5-2

  .و تنظیم فهرست نمره گذاريداوري جهت ، چندنفريي انتصاب گروه ها -6-2

ـ امدت و زمان (نظارت بر ارتباط کارشناس همراه و رقابت کننده قبل و بعد از مسابقه  -7-2 ن ی

ت یفقط در سـا ان مسابقه در هر روز است و یک ربع پس از پایز مسابقه و ک ربع قبل ایارتباط 

  )باشد یمسابقه مجاز م يمسابقه و محل اجرا
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چنانچه در طول مسابقه داوطلـب یـا کارشـناس در تـالش بـراي انتقـال اطالعـات فنـی          -8-2

 لمسـئو کارشـناس  شـود،  ارائـه   یگر کارشناسان داور گزارش کتبیق دیو از طرمشاهده شود 

  .موظف است بدون تامل مساله را به مسئولین اجرائی مسابقات گزارش دهد

 شت و زمان باقیمانده کاري با آنها اطالع داده شـود دازمان کاري همه شرکت کنندگان یاد -9-2

  .)با همکاري کارشناسان(

  ).با همکاري کارشناسان. (مواد جانشینی از دسترس رقابت کنندگان دور شود -10-2

را همانروز مسابقه رسـیدگی  کتبی موظف است اعتراضات وشکایات  مسئولارشناس ک -11-2

و ناظر ستاد انتقـال   ییته اجرایموضوع را بالفاصله به کم یو گزارش کتبکرده وبرطرف نماید 

  .دهد

درصـد   50(در صورت نیاز به تمدیـد زمـان مسـابقه بـا موافقـت اکثریـت کارشناسـان         -12-2

   .امکان پذیر خواهد بودتمدید زمان مسئول اجرائی مسابقات و تائید ) 1+ کارشناسان

 ئلهمسـ  مسـئول کارشناس  ،توافق کارشناسان در موضوعی خاصدرصورت بروز عدم  -13-2

الزامـی اسـت و    1+درصد کارشناسان 50حضور  .را با راي گیري دریک نشست حل خواهد کرد

  .نتیجه نهائی قطعی خواهد بود

امتناع نمایـد یـا   مسابقات  يالعمل هااز متابعت مقررات و دستور کارشناس مسئولی که -14-2

ـ داشته باشد مسابقه  رفتار  مغرضانه اي در ـ اکثر یدر صورت گزارش کتب  50(ت کارشناسـان  ی

محروم و فرد دیگري عهـده دار مسـئولیت   از ادامه کار  ،ییته اجرایبه کم) 1+ درصد کارشناسان

  .خواهد شد

و ارائـه بـه مسـئول     و رقابت کننـدگان وغیاب کلیه کارشناسان  حضور يل فرم هایتکم -15-2

  )10و  9شماره  يهافرم ( مهارت ین المللیو دفتر مسابقات ب ياستان مجر CISستم یس

   .CISدر سیستم  ،کلیه رقابت کنندگانروزانه نمره  ورود -16-2

گزارش وجهـت  به صورت کتبی در صورت بروز بیماري براي رقابت کنندگان مراتب را  -17-2

  . زمان از دست رفته با هماهنگی مسئولین اجرایی اقدام نمایدجبران 

  

  وظایف بعد از مسابقه -4
موظف است هر روز بعد از پایان مسابقات گروه هاي ارزیـابی کننـده    مسئولکارشناس  -1-4

  .را جهت ارزیابی راهنمائی کند
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  .موارد ارزیابی شده را کنترل و امضاء نماید -2-4

  .مسابقات ارائه شود  دفتراوراق ارزشیابی هرروز به  -3-4

و محرمانـه  مسابقات بین المللی مهـارت سـري    دفتراعالم از طرف زمان تایید و نتایج تا  -4-4

   .خواهد بود وکارشناس مسئول وهمکاران نامبرده حق افشاي نتایج را ندارند

براي مسـابقات ملـی مهـارت    همه پرسی جهت کارشناس مسئول ومعاون فرم  يجمع آور -5-4

  .ناظر ستاد هل فرم ها بیو تحودوره آینده 


