فراخوان معرفی رشته های نمایشی جهت شرکت درمسابقات جهانی مهارت ( کازان )9102
پنل نمایندگان مسابقات جهانی از بین کلیه پیشنهادات و بر اساس معیارهای ارزیابی 3 ،پیشنهاد برتر را انتخاب کرده و
از اعضای پیشنهاد دهنده دوازده مااه بلال از مساابقه جهاا اراهاه نهاایی در کمیتاه جنای در جلساه م ما عما می
(آمستردام  )8102-دع ت می گردد.
ویژگی های انتخاب رشته:
 آیا مهارت یا رشته پیشنهادی رابطه شفاف و مستقیمی با آم زش های مهارتی در سطح جهان دارد. آیا رشته پیشنهادی برای اجراد کمتر از  88سال چالش برانگیز اسا. آیا این رشته مهارت حل مسئله را در بر می گیرد. آیا این مهارت می ت اند امکان اندازه گیری بهره وری و کارایی ربابا کننده ها را جراهم نماید.شرایط ارزیابی رشته:
ارزیابی رشته ها شامل دو مرحله ارزیابی اولیه و ارزیابی جزئیات می باشد.
ارزیابی اولیه( :عمومی)
 آیا مهارت در این رشته در آینده م رد تقاضا می باشد. آیا خروجی این مهارت  ,تعریف و اندازه گیری کیفیا و برتری آن را امکان پذیر می سازد. آیا زبان این مهارت خنثی اسا یعنی می ت اند بدون استفاده از کلمات گفتاری آن را تمرین نم د. آیا امکان ترویج و یا بازاریابی برای بازدید کنندگان از مسابقات وج د دارد. آیا از لحاظ جرهنگی خنثی اساارتباط با صنعت:
 آیا رشته پیشنهادی مرتلط با صنای امروزی می باشد. آیا رشته پیشنهادی را می ت ان در کمتر از  4روز ربابا برای اجراد زیر  88سال م رد ارزیابی برار داد. آیا آماده سازی جها ربابا در رشته پیشنهادی ارزشی را برای کارشناس و رباباا کنناده باه هماراه خ اهادداشا.
زیر ساخت:
 آیا ل ازم م رد نیاز این رشته گران اسا. آیا این رشته به ح م وسیعی از م اد مصرجی و خام احتیاج دارد. -آیا م اد خام و مصرجی این رشته در سراسر دنیا م ج د می باشد.

با در نظر گرفتن جعبه ابزار و همراه رقابت کننده:
 بزرگی جعله ابزار چقدر اسا. آیا محت ای جعله ابزار گران اسا. آیا حمل و نقل جعله ابزار هزینه بر اسا.حمایت صنایع:
 آیا هیچ صنعتی این رشته پیشنهادی را حمایا می کند. آیا برای برگزاری این رشته اسپانسر تامین می گردد. آیا صنای و حامیان در خص ص ت سعه و رواج این مهارت حمایا های جنی را معط ف می نمایند. آیا صنای و یا حامیان آمادگی بازاریابی و ترویج این رشته را دارند. آیا امکان ورود نفر س م برای ارتقاء تسا پروژه وج د دارد.موارد مالی:
 آیا رشته پیشنهادی از لحاظ مالی پایدار اسا (نه صرجاً در کش ر میزبان بلکه در کش رها و مناطق میزبان در آینده).آموزش:
 آیا ربابا در این رشته پیشنهادی مرتلط با سیستم آم زش حرجه ای ملای مای باشاد (آیاا ایان رشاته در 01درصد کش رها در سطح جهانی اراهه می گردد و مرتلط به ابتصاد ملی آن کش ر میلاشد).
ارزیابی جزئی:
 آیا ضرورت برانگیختن ج انان جها پرورش در این رشته مهارتی در کش رها و مناطق عض وج د دارد. آیا نیاز به انتقال دانش برای دستیابی به این مهارت وج د دارد. آیا این مهارت معیشا را برای شخصی که آن را تمرین می کند به همراه دارد و یا صرجاً یک مهارت و یاا یاکربابا اسا.
 آیا هم پ شانی بین رشته پیشنهادی و رشته های م ج د در مسابقات وج د دارد. آیا رشته پیشنهادی هدررجا زیادی را به همراه دارد. آیا زیرساختار جنی بابلیا استفاده م دد را دارد. آیا به مناب انرژی و آبی زیادی نیاز دارد. آیا پروژه بابل بازیاجا اسا. آیا این رشته ت لید آل دگی ،ذرات معلق و یا دیگر آالینده ها را به همراه دارد.یادآور می گردد یک جیلم ک تاه حداکثر  1دبیقه ای جها معرجی رشته م رد نظر به همراه پیشنهاد می ت اند اراهه گردد.

