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  يران كل محترم آموزش فني و حرفه اي استانها                                     مد

  مهم و فوري - پست الكترونيكمديران محترم ستادي                                                                                       

                                                                           و رياست محترم مركز تربيت مربي               

  عليكم و سالم
  

با عنايت به برگزاري اردوهاي آماده سازي برگزيدگان اعزامي برگزيدگان اعزامي به چهل و دومين مسابقات 

اين تيم اعزامي به وانمند در ) و اهميت حضور كارشناسان فني و كارشناسان مترجم ت ۲۰۱۳-جهاني مهارت( آلمان

دوره از مسابقات جهاني مهارت، خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اطالع رساني كامل در استان، همكاران 

 ۲۳/۱۱/۹۱تا تاريخ  )مطابق فرم پيوست(حائز شرايط زير، جهت شركت در آزمون تخصصي زبان انگليسي و عالقمند 

   رفي افراد بعد از تاريخ فوق ، از پذيرش همكاران محترم معذور خواهيم بود.در صورت مع .به اين دفتر معرفي شوند

ايان ذكر است، موفقيت در آزمون فوق يكي از شرايط انتخاب افراد بوده  و ديگر صالحيتهاي اجتماعي و ش

  عملكردي افراد نيز مد نظر مي باشد .
  

  ۲۶/۱۱/۹۱تاريخ آزمون : 
  

  شرايط كارشناس فني : 
 مدرك تحصيلي مرتبط با رشته  - ۱

 سال اخير  ۵آموزش رشته مرتبط در  - ۲

 مسلط به طراحي پروژه عملي و نحوه ارزشيابي پروژه  - ۳

   ) CISتسلط به سيستم ارزشيابي جهاني (  - ۴

 مسابقات استاني و ملي مهارت آشنايي با  - ۵

 داراي روابط عمومي مناسب، انضباط كاري و توان مديريت رشته - ۶

 ترجمه) - ان انگليسي (مكالمهداراي تسلط به زب -۷

  شرايط كارشناس مترجم:

 تسلط كامل به زبان انگليسي( مكالمه و ترجمه متون فني)  - ۸

 مدرك تحصيلي مرتبط با رشته - ۹

 روابط عمومي باال، انضباط كاري و روحيه همكاري تيمي  - ۱۰

 آشنايي با سيستم ارزشيابي مسابقات ملي و جهاني  - ۱۱

ين نكته معطوف مي دارد، در صورت انتخاب هريك از همكاران به عنوان در خاتمه توجه كليه همكاران به ا

 ۱/۱۲/۹۱كارشناسان مترجم، همكاري مستمر و حضور دائم در طول اردوها در محل هاي تعيين شده از تاريخ 

   ضروري مي باشد. ۳۰/۰۳/۹۲لغايت 



  :يك فرم شماره

  )۲۰۱۳مهارت آلمان (شده جهت آزمون تخصصي زبان انگليسي تيم اعزامي به چهل و دومين مسابقات جهاني  يفهرست كارشناسان  معرف ....................................... نام استان:
  

محل  شماره همراه شماره تلفن ثابت سابقه حضور در مسابقات نوع استخدام اعالم آمادگي شركت در آزمون

 اشتغال

مدرك  سابقه كار

 حصيليت

رشته 

 تحصيلي

 رديف نام و نام خانوادگي

رشته 

 منتخب

كارشناس و 

 مترجم

كارشناس 

 فني

  دهميندواز سيزدهمين رسمي پيماني قراردادي

               ۱ 

               ۲ 

               ۳  

               ۴  

               ۵  

               ۶  

  

  طراحي صفحات وب- ۷الكترونيك- ۶جواهرسازي - ۵جوشكاري- ۴اهكارهاي نرم افزاري در تجارتر- ۳طراحي مهندسي مكانيك-۲مكاترونيك- ۱
  فناوري طراحي گرافيك- ۱۱مديريت سيستم هاي تحت شبكه-۱۰فناوري اتومبيل-۹رباتيك-۸

 

  رشته هاي

 كارشناس مترجم

 طراحي فضاي سبز-۵شيريني پزي-۴اتصاالت درب و پنجره-۳تعمير بدنه خودرو-۲كاري بدنه و كف كاشي- ۱
 

  رشته هاي 

 كارشناس فني

 


