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مقدمه
شرايط خاصي كه امروزه تحوالت مستمر فناوريها و اقتصاد برمهاارتهااي شاي ي و
بازار كار بهوجود آورده است ،جايگاه آموزشهاي فني و حرفهاي را براي هماهنگي با اين
وضعيت متحول را ،بسيارموثرتر ساخته است .در همين راستا نيزمسااباات م اي مهاارت
درارزيابي نظام آموزش رسمي وغير رسمي وآموزش هاي ضمن خدمت جايگاه ارزشمندي
داشااته  ،برااوري كااه تمااام كوااورهاي توسااعه يافتااه صاانعتي عضوسااازماج جهاااني
مهارت(  )WSIبوده وهر ساله به صورت گسترده اي در اين مساباات شركت مي نمايند
تجربة حضور موفق جمهوري اسالمي ايراج در طاي ننادين دوره از مسااباات جهااني
مهارت و رويارويي با كوورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ،اهميت رقابتهاي م اي را
دو ننداج نموده است و سازماج را مصمم ساخته تا هرساله بر بهبود كيفيت مساباات م ي
مهارت بيافزايد درهمين راستا دفترمساباات بين الم ي مهاارت باا بهاره گياري ازتجرباه
نهارده دوره ازمساباات م ي مهارت ،پانزدهمين مساباات م ي مهارت را با اتکا بر دانش و
تجربيات ارزشمند نندين ساله كارشناساج  ،مربياج ومديراج اين سازماج برناماهريازي و
جهت اجراي مناسب  ،با تنظيم اين منووروابالغ به تماامي اساتانها ومراجار مارتبط گاام
ديگري در ارتااء فرهنگ مهارت آموزي جواناج اين مرز وبوم برخواهد داشت  .

دفتر مسابقات بينالمللي مهارت
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فصل يكم :كليات
مادة  - 1تعريف مسابقات ملي مهارت
رقابت سا لم مياج جواناج كوور در زمينههاي مهارت فني و حرفهاي كه موجب شناساايي و
كوف استعدادهاي برترو نخبگاج مهارتي ميشود.
ماده  - 2اهداف مسابقات ملي مهارت
 -2-1ارتااءفرهنگ مهارت آموزي در مياج جواناج اين مرز وبوم
 -2-2معرفي آموزشهاي مهارتي واهميت ناش آج در توسعة اقتصاد به عموم ماردم وج اب
نظر مسئوالج ،بنگاههاي اقتصادي ،صناير وصنوف براي مواركت هرنه بيواتر در اجاراي
مساباات م ي مهارت.
 -2-3ارتااء سرح استانداردهاي آموزش مهارت در كوور
 -2 -4ايجاد بستر مناسب براي ارتااي مهارتهاي حرفهاي كوور تا سرح مهارتهاي جهاني
و شناسايي كمبودها در آموزشهاي فني وحرفهاي و برنامهريزي براي رفر آنها.
 -2-5ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطالعات فني و تجارب حرفهاي  .
 -2-6فراهم نمودج فرصت مناسب براي رقابت سالم مياج جواناج كوور
 -2 -7كوف استعدادهاي حرفه اي جواناج ومعرفي افراد ماهر ونخبه به صناير وبنگاههااي
اقتصادي.
 -2-8ايجاد انگيزش در جواناج براي كسب مهارت وايجااد سيساتم ارزياابي نظاام آماوزش
مهارتي كوور.
مادة  - 3شرايط ثبت نام متقاضيان در مسابقات مهارت
 -3-1تابعيت جمهوري اسالمي ايراج.
 -3-2مس ماج يا پيرو يکي از ادياج تصريح شده در قانوج اساسي جمهوري اسالمي ايراج.
 -3-3التزام عم ي به قانوج اساسي جمهوري اسالمي ايراج.
-3-4داشتن سالمت جسمي و رواني براي حضور در مساباات و عدم اعتياد به هرگونه مواد مخادر
و روانگرداج
 -3-5التزام به رعايت تمامي قوانين وضوابط مصوب شده از طرف ستاد اجرايي مسااباات
مساباات.
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-3 -6تاريخ دقيق ابتادایي سان شاركت كننادگاج ،باراي رشاتههاا ي «سـاتت و وولیـت ویمـي» و
«مكاورونیك» 2986/21/22وبراي باقي رشتهها 2912/21/22به بعداست(.حتي باا احتسااب ياو روز
كمترويا بيوتر محاسبه مي شود )
 3-7حداقل سن شركت كنندگاج  15سال مي باشد يعني متولادين  1376/11/11باه بعاد شارايط
سني حضور درمساباات م ي مهارت را دارا نمي باشند
وبصرة :2مدال آوراج مساباات م ي مهارت  ،ادوار گذشته مجاز به شاركت درهاي ياو از رشاتههااي
مساباات م ي مهارت نمي باشند.
وبصرهً  :1مدال آوران رشته های انفرادی به شرط داشتن شرایط سنی می توانند در دوره های آتی دریکیی ا دو
رشته مکاترونیک وساخت وتولید تیمی حضور یابند .
وبصرهً  :9حضور شرکت کنندگانی که مدال کسب نمی کنند تا  4دوره شرکت در مسابقات بال مانع می باشد .

فصل دوم :اطالعرساني
مادة – 4اطالعرساني
 اطالع رساني از طريق جرايد عمومي ووسايل ارتباط جمعاي باه صاورت سراساري وكووري و از طريق مکاتبات يا مراجعة حضوري به تمامي سازمانهاي آموزشاي و صانعتي
واصناف ،ارگاجهاي آموزشي ،صنعتي و كانوجهاي فرهنگي انجام مي پذيرد.
.

مادة  - 5نحوة ثبت نام و مدارك الزم برای ثبت نام
نحوة ثبت نام
 -1ثبت نام الکترونيکي در پرتال جامر ساازماج آماوزش فناي و حرفاهاي كواور باه
آدرس  advari.irantvto.irدر دو مرح

اه مرحله اول ازواریخ  31 /22/2لغایت 31/22/ 21

ومرحله دوم ازواریخ  31/22/18لغایت 31/21/25انجام مي پذيرد .
مدارك الزم جهت ارائه به مراكز فني وحرفه ای در سراسر كشور پس از ثبت نام
 - 5 -1عکس  3×4تمام رخ جديد
 - 5 -2كپي از تمام صفحات شناسنامه
- 5 -3كپي كارت م ي
 -5-4كپي آخرين مدرك تحصي ي يا معرفي نامه از نهاد آموزشي مرتبط
 - 5 -5كارت پاياج خدمت يا معافيت نظام وظيفه (براي داوط باج ذكور و مومول).
3
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 -5-6گواهي اشتيال به تحصيل براي دانوجوياج و محصالج بهويژه داوط باج ذكوركه معافيات
تحصي ي دارند.
 -5-7ارایه رضايتنامة كتبي از والدين باراي حضاور در هرياو از مراحال مسااباات م اي
مهارت.
 -5-8ارایه رضايت نامة كتبي از همسر براي داوط باج خانم متأهل،جهت حضور در هريو از
مراحل مساباات م ي مهارت.
وبصرة :2شركت ا فرادي كه در حال انجام خدمت مادس ساربازي هساتند و ساربازي آنهاا تاا تااريخ
 1313/6/31به پاياج ميرسد موروط به داشتن شرايط سني مجاز در ايان دوره از مسااباات بالماانر
است .ارایة برگة تأييد از فرماندهي محال خادمت و تأيياد تااريخ پايااج خادمت ساربازاج موامول
تبصرةيو الزاميست.
وبصرة :1حضور متااضياني كه دفترنه آماده به خدمت دارند و تاريخ اعزام آناج از 1314/5/31به بعد
است ،بالمانر است.
وبصرة :9متااضياج شركت در مساباات م ي مهارت ،فاط مجاز باه شاركت در مسااباات مهاارت ياو
استاج مي باشند .
وبصرة  :4رقابت کنندگان مرحله کشوری که در یک دوره ا مسابقات ا یک استان شرکت نمیوده انید
در دوره های آتی امکان شرکت ا استان دیگری راندارند ودر صورتی که در هر مرحلیه ا مسیابقات
خالف این امر ثابت گردد کلیه توفیقات به دست آمده منتفی وامتیا استان در رشته مذکور صیفر در
نظر گرفته می شود.

فصل سوم :اجرای مسابقات
مادة–6مراحل مسابقات
مساباات در سه مرح ة شهرستاني ،استاني و كووري برگزار ميشود.
 -8-2مرحلة شهرستاني

در اجراي اهداف سازماج در تعامل باا اصاناف ،صاناير وديگار ساازمانهاي آموزشاي باهوياژه
دانوگاه جامر ع مي و كاربردي و آموزشکدههاي فني و حرفهاي و استفاده از ظرفيات اساتاجهاا
در جذب مواركت صناير و صنوف اجراي اين مرح ه از مساباات كتبي وعم ي بوده ومرح ه كتباي ،
4

دیماه 2931

منشور پانزدهمین مسابقات ملي مهارت

مرابق آزمونهاي ادواري سازماج برگزار مي شود  .نفرات برتار و منتخاب ايان مرح اه باراي شاركت در
مرح ه استاني از طريق سيستم پورتال به دفتر مساباات مهارت معرفي خواهند شد.
 -6-1-1تاريخ برگزاري آزموج مرح ه شهرستاني  31 / 22 / 15و 31 /21/19مي باشد.
وبصرة  :2قبولشدگاج مرح ة شهرستاني مي بايست از نظر صالحيتهاي عمومي و حرفهاي مورد تأيياد اداره
كل آموزش فني و حرفهاي استاج مربوط قرار گيرند.
وبصرة  : 1مرح ه شهرستاني به صورت آزموج كتبي و با كسب حداقل نماره  51خواهاد باود .از ميااج قباول
شدگاج مرح ه شهرستاني  ،استانها با برگزاري آزموج عم ي نسابت باه انتخااب نفارات برتار و معرفاي باه
مرح ه استاني اقدام خواهد شد.
 -8-1مرحلة استاني
اجراي اين مرح ه كه به صورت همزماج و هماهنگ در تمامي استاجها و بر اساس پروژههااي عم اي
مورد تاييد دفتر مساباات م ي مهارت خواهد بود .
 -6-2-1تاريخ برگزاري مساباات مرح ة استاني22 :و 21اردیبهشت سال 2939
 -6-2-2مدت زماج مساباه :حداقل  4و حداكثر  8ساعت.
 -6-2-3نحوة سنجش :پروژة عم ي.
 -6-2-4در اين مرح ه نفر برتر هر استاج در هر رشته كه حد نصاب  71از  111امتياز را كسب كارده
باشد به مرح ة كووري راه مييابد.

 -6-2-5كپي فرم ثبت نام باه هماراه تماامي مادارك و تأييدياه صاالحيت اخاالر حرفاهاي
قبولشدگاج اين مرح ه ميبايست تا تاريخ 2939/9/91به دفتر مساباات بينالم ي مهاارت
ارسال شود.
وبصرة  :2ادارات كل موظفند تنها در صورت تاييد كميته فني استاج اقدام به اعزام برگزيادگاج
مرح ه استاني به مرح ه كووري نمايند .اين تايياد ناشاي از گزارشاات كتباي وشافاهي در
خصوص اشتيار ،انگيزه ومهارت هاي فني وتخصصي از عم کرد برگزيدگاج خواهد بود.
وبصرة :1به منظور تسهيل در راهيابي نخبگاج،مديراج كل هراستاج ميتواند در رشتههاايي
كه در مرح ه شهرستاني برگزيده نداشتهاناد ،پاس از بررسايهااي فناي و كارشناساي در
صورت احراز يکي از شرايط زير،يو نفر و در رشتههاي تيمي يو تيم را به صورت ماوردي
براي حضور در مرح ة استاني به دفتر مساباات م ي مهارت معرفي نمايد:
 -1داشتن رتبة زير  3111در كنکور سراسري .
 -2داشتن افتخارات يامدال مساباات ع مي يا كاربردي .
5
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 -3داشتن حداقل مدرك فور ديپ م در رشته مربوط .
 -4عضويت در بنياد م ي نخبگاج .
 -5داشتن تأييديه و معرفينامه از صنوف ،اتحاديهها و شركتهاي صنعتي مبناي بار
نخبه بودج.
وبصرة  :9تااضا و اسامي افراد مومول تبصره 2بند  6-2اين منوور قبل از شروع مسااباات
مرح ة استاني ميبايست طي مکاتبه رسمي به دفتر مسااباات باينالم اي مهاارت معرفاي
گردند.
 -8-9مرحلة كشوری

در مرح ه كووري مساباات ،منتخبين استاجها ،در محلهاي تعيين شده از طرف ساتاد اجراياي
در  3يا  4روز كاري با يکديگر به رقابت مي پردازند.
 -6-3-1تاريخ برگزاري 5:لغایت  25شهریور ماه 2939

 -6-3-2مدت زماج مساباه :حداكثر  22ساعت.
 -6-3-3نحوة سنجش :پروژه عم ي.
 -6-3-4سازماج آموزش فني و حرفهاي كوور هي گونه تعهدي نسابت باه اعازام قرعاي مادال
آوراج مساباات م ي مهارت به مساباات جهاني مهارت را ندارد .
وبصرة:2به منظور امکاج ارزيابي از توانمندي شركتكنندگاج و رتباهبنادي افاراد ،مسااباات
مرح ة كووري رشتههايي كه براي اولين و دومين بار برگزار مي شوند،با حضور حاداقل 8
نفرشركتكننده ورشتههايي كه براي سومين بار برگزار مي شوند ،با حضور حداقل  12نفار
رسميت مي يابد.
وبصرة :1در خصوص رشته های تیمی اولین ودومین بار با حداقل  8تیم وسومین بار حداقل  01تییم
مسابقات رسمیت می یابد .

ننانچه به هر دلي ي قبولشدگاج مرح ة استاني در آج رشته در مسااباات مرح اة كواوري
حاضر نووند به طوري كه براي شروع مساباه از تعداد معين شده فور كمتار شاود .دفتار
مساباات داليل عدم حضور شركت كنندگاج را پيگيري و در صورت قصور از سوي استاج يا
شااركت كننااده ،گاازارش الزم تهيااه و بااراي اتخاااذ تصااميم جهاات ضااوابط انضااباطي و
تنبيهيواجراي رشته به اطالع كميته فني مساباات خواهد رساند.
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وبصرة  :9رشتههايي كه در تبصرة يو به دليل كاهش تعداد شركتكنناده از رساميت خاار
شدهاند ،در صورت صالحديد كميته فني مساباات مي تواناد باه صاورت نمايواي برگازار
شوند قابل ذكر است برگزيدگاج رشاته هااي نمايواي از تساهيالت مااده  11ايان منواور
برخوردار نمي باشند.
وبصرة :4افرادي كه در تبصرة يو و دو ،به ع ت عدم برگزاري مساباةمرح ة كووري در ياو
رشته ،از حضور در مرح ة كووري بازماندهاند در صورت احراز شرايط ساني و برگازاري
مساباات در سال آتي ،مي توانند در مرح ة استاني (بدوج شاركت در مرح اة شهرساتاني )
حضور يابند .
وبصــرة :5براباار تصااميمات شااوراي سياسااتگااذاري سااازماج آمااوزش فنااي و حرفااهاي
كووراردوهاي آمادهسازي صرفاً در رشتههايي كه در ارزيابي به عمل آماده توساط كميتاه
فني ودفتر مساباات بين الم ي مهارت مجاز به حضور در نهل و ساومين مسااباات جهااني
مهارت (برزيل )2115 -توخيص داده شوند ،توکيل خواهد شاد ومادالآوراناي كاه از نظار
صالحيتهاي حرفهاي و اجتماعي و اخالر حرفهاي مورد تأيياد دفتار مسااباات باينالم اي
مهارت هستند مجاز به حضور در اردوهاي آمادهسازي مسااباات جهااني مهاارت (برزيال -
)2115خواهند شد.
وبصرة :8اسامي رشتهها و نفرات اعزامي به نهل و سومين مساباات جهاني مهارت (برزيال -
 )2115پس از برگزاري اردوهااي آماادهساازي و بررساي كامال صاالحيتهااي عماومي و
تخصصي آنها در رشته موردنظر ،حداكثرتا آخرين مه ات تعياين شاده ثبات ناام ساازماج
جهاني مهارت (،سه ماه قبل از اعزام ) قرعي خواهند شد.
وبصرة :1ديگرگروههاي مجاز به حضور در اردوهااي آماادهساازي (باه غيار از مادال آوراج
مساباات م ي مهارت) در كميته فني مساباات تصويب و توسط دفتر مسااباات باين الم اي
مهارت به اردوهاي آمادهسازي دعوت خواهند شد.
وبصرة :6برگزيدگاج حاضر در اردوها در رشتههاي محاذوف مراابق تبصارة ،6باا در نظار
داشتن صالحديد م ي براي حضور ماتدرانه در مساباات جهاني مهارت موظاف باه ساپردج
تعهد براي پذيرش نظر كميته فني در خصوص اين مهم است.
مادة – 7طراحي پروژه
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 -1-2مرحلة شهرستاني

اجراي اين مرح ه به طور يکساج كووري توسط دفتار ارزشايابي ومهاارت باا همااهنگي دفتار
مساباات بين الم ي مهارت صورت مي پذيرد و طراحي پروژه عم ي به انتخاب استاج است.
– 1-1مرحلة استاني

 -7-2-1تمامي استاجها ميبايسات پاروژههااي پيوانهادي خاود را (حاداقل  4و حاداكثر 8
ساعت) در قالب تعريف شده پروژه مساباات آمااده نماوده و فايال پاروژه را هماراه باياو
نمونة كاغذي آج تا تاريخ 2939/1/2به دفتر مساباات بينالم ي مهارت تحويل نمايند.
 -7-2-2دفتر مساباات بينالم ي مهارت پس از دريافت پاروژههااي پيوانهادي ازاساتاجهاا باا
حضور طراحاج پروژهها (طراحاج پروژه بند  )7-2-1و متخصصااج و مربيااج دروج و باروج
سازماني پروژههاي پيوانهادي رادر روزهااي  24ليايات  13/1/26بررساي و پاس ازانتخااب
پروژه قبل از زماج مساباات در تاريخ  13/2/6به استاجها ارسال خواهد شد.
وبصرة :2طراحاج پروژه ميتوانند از كارشناسااج باا تجرباه ساازماج ،واحادهاي صانعتي و
خدماتي واصناف و اساتيد دانوگاهها باشند.
(بانو پروژههاي سالهاي گذشته در سامانة اينترنتي دفتر مساباات بينالم اي مهاارت باه
نواني  WWW.SKILL.IRANTVTO.IRموجوداست).
وبصرة  :1اين سرح از مساباات با حضور نمايندگاج دفتر مساباات باينالم اي مهاارت باراي
نظارت بر اجراي صحيح مساباات برگزار خواهد شد.
– 1 -9مرحلة كشوری

 -7-3-2نمونه پروژههاي مرح ة كووري در رشتههاي موخص ومجاز و تحت نظارت دفتر
مساباات بينالم ي مهارت و توسط كميته تخصصي رشته متوکل ازمتخصصاج و مربيااج
دروج و بروج سازماج و مدرساج دانوگاهي و صااحب نظاراج اصاناف واحادهاي صانعتي
مربوطه و با رويکرد مساباات جهاني وكاربرد در صنعت طراحاي و دراختياار عماوم قارار
خواهد گرفت .
 -7-3-2در زماج برگازاري مسااباات كواوري ( 3روز قبال از شاروع مسااباات) نموناة
پروژه ها به وسي ة تمامي كارشناساج حاضر در مرح ة كووري مساباات ماورد باازنگري
قرار گرفته و كارشناساج مي توانندحداكثر 31درصاد پاروژه را تيييار داده و باه عناواج
پروژةاص ي در مرح ة كووري ارایه نمايند ودر صورت نياز به تييير بيوتر از  31درصد
8
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 ،كارشناس مسئول موظف به دريافت تایيديه دفتر مساباات بين الم اي مهاارت پايش از
آماده سازي پروژه مي باشد .
وبصرة  :2موضوع بند  7-3-2در مورد رشتههايي صورت خواهد گرفت كه نمونه پروژه آنهاا
در سايت سازماج به نواني  WWW.SKILL.IRANTVTO.IRقرار دارد.
وبصرة  :1تيييرات پروژهها به گونهاي مي بايست انجام گيرد كه در فهرست تجهيزات ،ابزار و
مواد مصرفي نسبت به پروژه قب ي ارایه شده كووري تيييري صورت نگيرد.
وبصرة  :9پس از شروع مساباات هي گونه تيييري در پروژهها و برنامه زماجبندي اجرايي
كار امکاجپذير نيست.
وبصرة:4در اين مرح ه نمايندگاني از بنياد م ي نخبگاج به عنواج نااظر برگازاري مسااباات
حضور خواهند يافت.
فصل چهارم :سازمان اجرايي
مادة – 8مديريت اجرايي مسابقات
 -6-2ستاداجرایي مسابقات ملي مهارت

وظيفة اين ستادبرنامه ريزي و اتخاذ سياستهاي برگزاري مراحل مساباات و ايجااد تعامال
بين كميتهها و استاجهاا و حاداكثر بهاره بارداري از ظرفيتهااي موجاود ساازماج و باروج
سازماني دربرگزاري مساباات م ي مهارت ميباشد.
وركیب اعضای ستاداجرایي مسابقات ملي مهارت:

 -8-1-1معاوج پژوهش وبرنامهريزي سازماج (ریيس ستاد اجرايي)

-8-1-2معاوناج سازماج و ریيس مركز تربيت مربي (اعضاي ستاد)
 8-1-3مدير دفتر مساباات بينالم ي مهارت
 -8-1-4مدير كل دفتر مركزي حراست

(دبيرستاد)

(ریيس كميته حفاظت و حراست)

 -8-1-5مديركل روابط عمومي سازماج (ریيس كميتة تب ييات واطالعرساني)
 -8-1-6ریيس كميتة فني و نظارت اجرايي (به پيونهاد ریيس ستاد اجرایي)
 -8-1-7ریيس كميته تجهيزوپوتيباني (به پيونهاد ریيس ستاداجرایي)
 -8-1-8ریيس كميتة جذب موااركت ونمايواگاههاي مهاارتي ( باه پيوانهاد ریايس
ستاداجرایي )
9
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 -8-1-1دو نفر از مديراج كل آموزش فني و حرفهاي استاجها به انتخاب ریيس ستاد
وبصرة  :2تعيين مسئوالج هر يو از كميتهها ي فور به پيونهاد ریيس ساتاد اجراياي و تأيياد
رياست سازماج آموزش فني و حرفه اي انجام مي پذيرد.
وبصرة  :1ابالغ اعضاء ستاد اجرايي توسط ریيس سازماج آماوزش فناي و حرفاهاي كواور
صادر ميشود.
وبصرة  :9با توجه به ارتباط مستايم سازماج جهاني مهارت در خصوص وظايف مربوط باه
برنامهها و هماهنگي هاي الزم با كوورهاي عضاو از طرياق نماينادة فناي كواورها ،دفتار
مساباات بينالم ي مهارت به عنواج نماينده فني اياراج در ساازماج جهااني مهاارت معرفاي
خواهد شد.
 -6-1ستاد اجرایي و دفتر مسابقات بینالمللي مهارت

مسئول سياستگذاري ،برنامهريزي ،سازماندهي و اجراي مساباات و هدايت عوامال اجراياي
در برگزاري همة مراحال مسااباات م اي مهاارت و حضاور در مسااباات جهااني مهاارت باا
هماهنگي دفتروستاد اجرايي مساباات صورت مي پذيرد.
 -6-9كمیتة وبلیغات و اطالعرساني

وظيفةاين كميته تب يغ واطالعرساني درخصوص مراحل مخت ف مساباات به طرر مخت ف از
جم ه پوستر ،بروشور ،تيزر ت ويزيوني و راديويي و رسانههاي گروهي ،برگازاري مراسام
افتتاحيه ،اختتاميه و زماج مساباات است.
 - 6-4كمیتة جذب مشاركت ونمایشگاههای مهاروي

وظيفة اين كميته ارتباط با صناير ،اتحاديه ،صنوف و واحادهاي توليادي و خادماتي باراي
جذب همکاري و مواركت آناج در برگزاري هر نه بهترمساباات است.
 - 6-5كمیتة وجهیز و پشتیباني

وظيفةاين كميته تأمين منابر مورد نياز به منظور تجهيز كارگااههاا ،تادارك ابازار و لاوازم
موردنياز مساباات (طبق شرح فني رشتههاي مورد تأييد ریيس كميتاة فناي) و پواتيباني
مراحل اجرايي مساباات ازنظر اداري ،مالي و تداركاتي است.
 - 6-8كمیتة حفاظت و حراست

وظيفه اين كميته ايجادهماهنگيهاي الزم به منظور برقراري امنيت از جنبه هاي مخت اف در
ك يه مراحل اجراي مساباات مي باشد.
 -6-1كمیتة فني و نظارت اجرائي
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وظيفاة ايان كميتاه نظااارت كامال بار اجاراي صااحيح مسااباات ورسايدگي باه موااکالت
رقابتكنندگاج ،كارشناساج ،سرپرستاج تيم و ديگرموارد در زماج مساباات است.
وبصرة :2مدير دفتر مساباات بينالم ي مهارت يا نمايندةوي به عناواج عضاو ثابات در هماة
كميتهها خواهد بود.
.وبصره  :1اعضاي كميته فني و نظارت اجرایي از طرف ریيس ستاد اجرايي مسااباات تعياين
خواهند شد.
مادة -9عوامل اجرايي مسابقات ملي مهارت
 -3-2عوامل اجرایي مسابقات ملي مهارت در مراحل شهرستاني و استاني

مساباات م ي مهارت در مرح ة شهرستاني و استاني برعهدة كميته اجرايي مساباات مهارت اساتاج
است.
 -3-2-2وركیب اعضای كمیتة اجرایي مسابقات استان

 -1مديركل استاج

(ریيس كميته اجرايي)

 - 2مسئول مساباات م ي مهارت استاج

(دبير كميته اجرايي)

 -3ریيس ادارة سنجش و ارزشيابي يا ریيس ادارة آموزش.
 -4مسئول تب ييات و اطالع رساني مساباات :روابط عمومي
 -5مسئول جذب مواركت :آموزش در صناير.
 -6مسئول فني و اجرايي :معاوج ادارة كل استاج به انتخاب ریيس كميته اجرايي
 - 7مسئول تجهيز و پوتيباني:ریيس ادارة امور عمومي و پوتيباني
 - 8مسئول حفاظت وحراست مساباات :مسئول حراست استاج
-1مسول رسيدگي به شکايات به انتخاب مدير كل استاج.
 -11نمايندگاج بخش خصوصي و صناير و اصناف.
وبصرة :2به منظور ايجاد بستري مناسب براي حضور مناسب ديگار ارگااجهااي آموزشاي در
مساباات مهارت ،مدير كل استاج ميتواند از نمايندگاج ارگاجها نيز به عنواج مدعو در كميتة
اجرايي استاج دعوت بهعمل آورد.
 -3-2-1وظیفةكمیته اجرایي مسابقات مهارت استان

11

دیماه 2931

منشور پانزدهمین مسابقات ملي مهارت

برنامه ريزي ،هماهنگي و نظارت بر تجهيز كارگاه ،اجراي صاحيح مسااباات شهرساتاني و
استاني ،داوري و اعاالم برگزيادگاج برابار ضاوابط و دساتورالعمل هااي دفتار مسااباات
بينالم ي مهارت براي شركت در مرح ة كووري.
وبصرة  :2مسئوليت صحت در اجراي مساباات و انتخاب نفر برتر و رسايدگي باه شاکايات در
مراحل شهرستاني و استاني بر عهده ریيس كميتةاجرايي استاج است.
 -3-1عوامل اجرایي مسابقات ملي مهارت در مرحلةملي (كشوری) عبارتانت از:

– 1اعضاي ستاد اجرايي مساباات
- 2كارشناساج دفتر مساباات بينالم ي مهارت.
 - 3اعضاي كميتة فني.
 -4نمايندگاج ستاد اجرايي در نظارت بر فرايند اجراي مساباات.
 - 5اعضاي كميتة تب ييات و اطالعرساني.
 - 6اعضاي كميتة جذب مواركت وبرگزاري نمايوگاههاي مهارتي.
 - 7اعضاي كميتة تجهيز و پوتيباني.
 - 8اعضاي كميتةحفاظت و حراست.
 -1اعضاي كميتة نظارت و رسيدگي به شکايات.
 -11كارشناساج مسئول،معاوج و ستاد رشته.
 - 11كارشناساج داور.
 -12كارشناساج فني و تجهيز رشته.
 - 13سرپرستاج تيمها.
 -14مسئوالج برگزاري مساباات م ي مهارت در استاجها.
وبصــرة  :2در صااورت غيرمتمركااز بااودج مساااباات م اي مهااارت كميتااه اجرايااي مساااباات در
استاجهاي مجري ،با عضويت مديركل استاج ،ناظر ستاد ،نمايندة دفتار مسااباات باينالم اي
مهارت ،مسئول حراست استاج ،مسئول برگزاري مساباات م ي مهارت اساتاج و ديگار اعضااي
واجد شرايط (به توخيص ریيس ستاد اجرايي مساباات) توکيل و به انجاام وظاايف مرباوط
اقدام مينمايد(.پيوست شمارة )1
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وبصرة -1براي نظارت بر برگزاري مرح ة كووري ،ناظراج از ستاد و ديگر استاجها باه انتخااب
ریيس ستاد اجرايي مساباات و با شرح وظاايف مواخص (پيوسات شامارة  ،)2تعياين و باه
استاجهاي ميزباج مساباات م ي مهارت به عنواج عضوكميته اجرايي اعزام خواهند شد.
 - 3-9كارشناس مسئول و معاون رشته

كارشناس مسئول:
مسئول هدايت ورهبري كارشناساج داور و رقاباتكننادگاج،براي طراحاي پاروژه و اجاراي
صحيح و مناسب مساباات در رشته مورد نظررا برعهده دارد(.پيوست شمارة)3
وبصرة  :2در اعزام كارشناس مسئول مساباات م ي به مساباات جهاني با عناواج كارشاناس
همراه رقابتكننده ،هي الزامي وجود ندارد.
وبصرة :1در صورت بروز موکل در اجراي مساباات ،اگر در شرايري كارشناسااج باه اتفاار
نباشند ،در صورت عدم ميايرت موضوع با قوانين مساباات ،كارشناس مسئول براي اتخااذ
تصميم نهايي موظف به رأيگيري موضوع (با اطالع ناظر ستاد)است و باا رأي اكثريات (51
درصد كارشناساج  +يو) ،تصميم نهاايي مايشاود .در صاورتيكاه كارشناساي در ج ساه
رأيگيري غايب باشد پس از ج سه نمي تواند در خصاوص تصاميم اتخاذشاده اظهاار نظار
نمايد و برگزاري مجدد ج سه رأيگيري ،امکاج پذير نيست .
وبصرة  :9تصميمات متخذه در تبصرة  2قبل از اجرا بايد به تأييد دفتار مسااباات باينالم اي
مهارت يا كميتة نظارت مستار در محل مساباات رسانده شاود وپاس از آج قابال اجارا ماي
باشد.
 - 3-4كارشناس معاون  :هميار كارشناس مسئول در اجراي مساباات است( .پيوست شمارة)4
وبصرة  :2با توجه به شرايط متنوع رشتهها ،تعداد كارشناس معاوج در هار رشاته باه طاور
مجزا تعيين ميشود.
وبصرة :1كارشناس مسئول با همکاري كارشناس معاوج ،تنظيم برنامه مديريت رشاته رابار
عهده داشته و اين برنامه شامل جزیيات مربوط به زماجبنادي و وظاايف اجارا و برگازاري
مساباات است و قبل از شروع مساباات به صاورت كتباي باه اطاالع نااظر ساتاد و كميتاه
اجرایي مساباات رسانده ميشود.
وبصرة  :9كارشناس مسئول و كارشناس معاوج نمي توانند از يو استاج باشند.
وبصرة :4ابالغ كارشناس مسئول و معاوج توسط دفتر مساباات بينالم ي مهارت صادر ميگردد.
13
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وبصره  : 5كارشناساج مسئولنمي توانند ،به عنواج كارشناس همراه شاركت كنناده،در مسااباات
حضور يابند.
 – 3-5نحوه انتخاب كارشناس مسئول و معاون :

كارشناس مسئول و معاوج دوره بعدي مساباات از مياج كارشناساج حاضر و حایز شرايط،
پس از رأيگيري توسط كارشناساج هار رشاته و در صاورت تایياد عم کارد ساال گذشاته
توسط دفتر مساباات ،براي دوره آتي مساباات تعيين ميشوند.
وبصره : 2مالكهاي انتخاب كارشناس مسئول و معاوج :
 -1داشتن تجربه كافي حضور در مساباات م ي مهارت حداقل دو دوره به عنواج
كارشناس



 -1تخصص در رشته مورد نظر
 -9آشنایي به زبان انگلیسي
 -4داشتن روحیه همکاري با تیم گروه 
 -5سخت کوش بودن
 -6مسئولیت پذ یري
 -7روحیه کارگروهي 
-8احترام به دیدگاه دیگران 
 -3انتقادپذیر بودن
 -21داشتن روحیه متواضع
 -22داشتن اطالعات جامعه شناسي و روان شناسي 
 -21وقت شناس بودن
وبصره  : 1افرادي که 1دوره متوالي کارشناس مسئول بوده اند یک دوره نمي توانندد کارشدناس
مسئول باشند وپس از آن به شرط راي آوردن مي توانند دوباره کارشناس مسئول باشند
 -3-8كارشناس ستاد
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كارشناساني هستند كه با دعوت دفتر مساباات بين الم ي مهارت جهت همکااري در اجاراي
مرح ة كووري مساباات در كنار كارشناس مسئول ومعاوج خصوصا در اجاراي صاحيح و
كامل قوانين ايمني و بهداشت حاكم بر رشته موردنظر حضور مي يابند.
وبصرة  :2كارشناساج ستاد ،از موضوع هم استاني بودج با كارشناس مسئول ومعاوج  ،مساتثني
هستند.
 - 3-1كارشناس همراه

به پيونهاد استاجها و برابر ضوابط و شايستگي هاي اعالم شده از ساوي دفتار مسااباات
بينالم ي مهارت و طي دوره هاي تخصصاي كارشناساي مسااباات و پاس از تايياد دفتار
مساباات در مساباات حضور خواهند يافت( .پيوست شمارة.)5
 -1-7-1كارشناس همراه ميبايست صالحيتهاي اخالقي و حرفهاي باه شارح ذيال داشاته
باشد:
 -1داراي مدرك تحصي ي يا تجربه كاري مرتبط با رشته وگذرانادج دوره كارشناسااج
داوري .
 -2تس ط به نحوه طراحي پروژه و بودجه بندي پروژهها .
 -3گذراندج دوره كارشناسي مساباات وآشنايي با سيستم ارزشيابي مساباات .
 -4آشنايي به زباج انگ يسي .
 -5آشنايي كامل با قوانين و ماررات مساباات م ي و جهاني مهارت.
 -6اخذ نظرية حراست .
وبصرة :2كارشناساني كه براي اولين بار در مرح ة كواوري مسااباات م اي مهاارت حضاور ماي
يابندتنها به عنواج ناظر در فرايندارزشيابي پروژهها شركت مي نمايند ،مگر آنکاه باه تواخيص
كارشناس مسول نياز به وجود نامبرده در امر داوري باشد.
وبصرة  :1تمامي كارشناساج حاضر در مساباات موظف به انجام آزموج مربوط باه بناد  2و  3و 6
و آزموج تخصصي هستند و در صورت كسب حد نصاب نمره ماي توانناد در داوري مسااباات
شركت نمايند.
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وبصرة :9به لحاظ استفاده بهينه از تجربيات همکاراج در صورت رضايت از عم کرد كارشناسااج
همراه نهاردهمين دوره مساباات سعي شود كه از آنااج باراي پاانزدهمين دورة مسااباات نياز
استفاده شود.
وبصرة :4الزم به يادآوريست كه هر استاج تنها در رشتههايي مايتواناد كارشاناس معرفاي
نمايد كه در آج رشته رقابتكننده داشته باشد.
وبصرة  :5استانهایی که برای اولین بار در مرحله شهرستانی واستانی رشته ای را برگزار نموده انید
در صورت عدم راه یابی رقابت کننده به مرحله کشوری می توانند با هماهنگی واعالم کتبی به دفتر
مسابقات حداکثر در 2رشته کارشناس جهت کسب تجربه اعزام نماید .

وبصرة:8اولويت براي معرفي كارشناس همراه نيروهاي متخصص موجود در سازماج است و
در صورت نباود فارد واجاد الورايط،كارشاناس هماراه مايتواناد از اساتاداج دانواگاه و
كارشناساج مجرب واحدهاي صنعتي انتخاب گردد.
وبصرة  :1در دو دوره متوالي مساباات م ي مهارت مرتبط با يو دوره مساباات جهاني مهارت
حضور مدال آوراج دوره اول در مساباات دوره بعدي به عنواج كارشناس همراه مجاز نماي
باشد.
اين تبصره شامل برگزيدگاج اعزامي به مساباات جهاني مهارت نمي باشد.
وبصرة :6در صاورت عدم انربار موخصات كارشناس پيونهادي استاج با شرايط اعالم شاده و
احراز عدم شايستگي نامبرده(بند  )1-6-1دفتار مسااباات باينالم اي مهاارت مجااز باه حاذف
كارشناس مذكور در هر مرح ه از مساباات است.
وبصرة:3ابالغ كارشناساج همراه توسط استاج مربوطه صادر ميشود.
وبصرة :21استاجها موظف به اعالم اسامي (فرم شمارة ،)1فارم موخصاات (فارم شامارة،)11
كپي صفحة اول و دوم شناسانامه و كپاي مادرك تحصاي ي كارشناسااج هماراه تاا تااريخ
 39/4/25به دفتر مساباات بينالم ي مهارت هستند.
وبصرة :22كارشناساني كه با تأخير در مساباات حضور مي يابند در صورت غير موجه بودج
تأخير تنها به عنواج ناظر مي توانند در مساباات شركت نمايند.
وبصرة  :21استاجهايي كه كارشناس مسئول ومعاوج رشتهها از آج استاج هستند ميتوانناد
فرد ديگري را به عنواج كارشناس همراه رقابتكننده اعزام نمايند.
 - 3-6مسئول فني و وجهیز كارگاهها
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وظيفة آمادهسازي كارگاهها قبل از مساباات ونظارت بركاركرد دستگاهها در طول مساباات
ورفر اشکاالت احتمالي را بر عهده دارد(.پيوست شمارة)6
وبصرة:2تعيين و ابالغ مسئول فني وتجهيز كارگاه به عهده مدير كل استاج ميزبااج مسااباات
است .
 - 3-3مسئول مسابقات ملي مهارت در استانها

مسئول برگزاري مساباات م ي مهارت در استاجهابهوسي ة مديركل استاج تعياين و پاس از
تأييد دفتر مساباات بينالم ي مهارت به عنواج رابط بين استاج و دفتر مساباات بينالم اي
مهارت (پيوست شمارة )7در خصوص برگزاري مساباات م ي مهارت انجام وظيفه مينمايد.
 - 3-21سرپرست ویم استان

به عنواج رابط اصا ي ماابين رقاباتكننادگاج ،كارشناسااج و مسائوالج اجراياي در زمااج
مساباات است.اين فرد توسط استاج اعزامكننده انتخااب وباه دفتار مسااباات باينالم اي
مهارت معرفي ميگردد(.پيوست شماره )8
مادة –11نحوة داوری مسابقات
 -21-2مرحله شهرستاني و استاني

داوري مراحل شهرستاني و استاني برعهدةكمیتةاجرایي مسابقات استان است.
براي نظارت بر حسن انجام و ارزيابي مساباات مراحل شهرستاني و استاني دفتر مسااباات
بينالم ي مهارت در صورت نياز ،نااظري تعياين و باه اساتاجهاا اعازام ماينماياد.در ايان
راستاحسن انجام كار بايد به تأييد مديركل ،اعضاي كميته و ناظر دفتر مساباات برسد.
 -21-1مرحلة كشوری

داوري مرح ة كووري با مواركت كارشناساج همراه از استاجها انجام مايپاذيرد .ارزياابي
نتايج مرابق دستورالعمل نحوه ارزشيابي پروژهها (دستورالعمل پيوسات شامارة  )1و باا
استفاده از فرمهاي سيستم ارزشيابي مساباات(()CISفرم )5 A -8-5انجاممي پذيرد.
وبصرة:2تمامي مدارك ارزيابي و پروژهها بايد در محل امني نگهداري شود تا درصورت باروز
شو و شبهه و نياز به بازنگري مورد استفاده گردد.
وبصرة:1فرمهاي  5و 5Aميبايست توسط كارشناساج مسئول و معاوج و داور امضاو تاييد
شوند.
وبصرة :9در مرح ه كووري ناظراني از بنياد م اي نخبگااج در هار رشاته حضاور خواهناد
داشت.
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وبصرة :4در صورت بروز هر گونه موکل در حين برگزاري مساباات،رقابتكننده ميبايست
اعتراض خود را مرابق مادة  15اين منوور وشرح وظايف ارایه شاده (پيوسات شامارة )11
اقدام نمايد.
 :وبصرة  :5رسيدگي به تمامي اعتراضها با توجه به بند  8مادة  15منووربه طور اعالم كتبي
و در زماج مساباات امکاج پذير است و پس از پاياج مساباات در پاياج روز نهارم ،باه هاي
اعتراضي رسيدگي نخواهد شد
مادة  –11نحوة تقدير از منتخبان
–22-2مرحلة استاني

 –22-2 - 2اعراء لوح تادير در مرح ة استاني توسط مديركل استاج.
 –22-2 - 1اهداي جوايز بهوسي ة استاج به شاکل ماتضاي باا توجاه باه پيونهادوتصاويب
كميته اجرايي استاج .
 -22 -2-9معرفی برگزیدگان مرحله استانی به صنایع ونهادهای آمو شی مرتبط
 -22 -2-4تجلیل ا مدال آوران وکارشناسان همراه استان پس ا با گشت ا مرحله کشوری
توسط مسئولین بلند پایه استانی واهداء لوح تقدیرو مستند سا ی ا مراحل مزبور
 -22 -1مرحلة كشوری

دفتر مساباات بينالم ي مهارت برابرمصوب ستاد اجرايي مساباات باراي منتخبااج مرح اة
كووري جوايز ،مدال ،لوح يادبود ،تهيه ودر مراسم اختتاميه به آناج اعرا خواهد نمود.
مادة  -12ضوابط اهدای مدال و جوايز
به منتخباج مرح ة كووري به ترتيب باالترين نمرة كسب شده در سيستم ارزشايابي مسااباات،
مدالهاي طال ،ناره وبرنز اعراء ميگردد .مدالها به نواج سازماج آموزش فني وحرفاهاي كواور
و مساباات م ي مهارت مزين است.
 -12-1اعالم نتايج واعراي مدال وجوايز براساس سيستم CISاست.
 -12-2منتخباج هر رشته كه اختالف امتياز آنها در سيستم  CISبا يکديگر تاا دو نماره باشاد ،مادال
موابه دريافت مينمايند.
 -12-3در صورت اعراي يو مدال طال ويو مدال ناره ،مدال برنز نيز اعرا ميشود.
 -12-4در صورت اعراي دو مدال طال ،مدال ناره حذف و مدال برنز اعرا خواهد شد.
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 -12-5در صورت اعراي سه مدال طال ،مدال ناره حاذف و ننانچاه اخاتالف امتيااز آخارين
برنده مدال طال با رقابتكنندة بعدي كمتر از  2امتياز باشد ،مدال برنز نيز اعرا خواهد شد.
 -12-6در صورت اعراي يو مدال طال و دو مدال ناره ,ننانچه اختالف امتياز آخرين برناده
مدال ناره با رقابتكننده بعدي كمتر از  2امتياز باشد ,مدال برنز نيز اعرا خواهد شد.
 -12-7به تمامي رقابتكنندگاني كه نمره باالي  511كسب كنند ،ولي موفق به دريافات مادال
نووند ديپ م افتخاراهدا خواهد شد.
مادة -13امتيازات و تسهيالت برگزيدگان مرحلة كشوری مسابقات ملي مهارت
 -13-1دارندگاج مدرك تحصي ي فاور دياپ م وليساانس(ذكور) :اساتفاده از ساهميه ساربازمربي
سازماج(با رعايت ضوابط تفاهمنامة سازماج آموزش فني و حرفهاي كوور با نياروي انتظاامي
جمهوري اسالمي ايراج)
 -13-2دارندگاج مدرك تحصي ي ديپ م (ذكور) :استفاده از سهمية سربازكارشاناس ساازماج
(با رعايت ضوابط تفاهم نامة سازماج آموزش فني و حرفهاي كوور با نيروي انتظامي جمهوري
اسالمي ايراج)
 .-13-3اولويت جذب ك يه مدال آوراج به عنواج مربي در سازماج آماوزش فناي و حرفاه اي
كوور
 -13-4دارندگاج مدال طالي مساباات كووري،برگزيدگاج اعزامي به مساباات جهاني مهارت
و مدالآوراج مساباات جهاني مهارت از تسهيالت بنياد م ي نخبگاج به شرح زير بهره مند مي
گردند
الف) رتبههاي اول(دارندگاج مدال طالي كووري) مساباات ساليانة مهارت
 .1تسهيالت نظام وظيفه (براي دانش آموختگاج مارر كارشناسي و باالتر از آج).
 .2كمو هزينة عمرة مفرده.
 .3اعتبار نوآوري و شکوفايي در سرح سه.
ب) اعزام شدگاج به مساباات دوساالنة جهاني مهارت
 -1تسهيالت نظام وظيفه (براي دانش آموختگاج مارر كارشناسي و باالتر از آج).
 -2سفر عمره مفرده.
 -3اعتبار نوآوري و شکوفايي در سرح دو.
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 -4وام مسکن ويژه نخبگاج در سرح دو (براساس اولويتهااي اعاالم شاده در وبگااه
بنياد).
) رتبههاي اول تا سوم مساباات دوساالنه جهاني مهارت
 -1تسهيالت نظام وظيفه (براي دانشآموختگاج مارر كارشناسي و باالتر از آج).
 -2سفر عمره مفرده.
 -3اعتبار نوآوري و شکوفايي در سرح يو.
 -4كمو هزينه شركت در يو دورة آموزشي مهارت در سرح عالي.
 -5وام مسکن ويژه نخبگاج در سرح يو (براساس اولويتهاي اعاالم شاده در وبگااه
بنياد).
وبصره :تييير در تسهيالت بنياد م ي نخبگاج از اختيارات بنياد فور بوده و ساازماج در ايان
خصوص مسئوليتي ندارد.

فصل پنجم :جذب مشاركت
به منظور بهره گيري از توانمندي و امکانات كواوري در برگازاري ايان مسااباات در ك ياه
سروح ،تمامي استاج ها از زماج ابالغ منوور ميبايست باا تواکيل كميتاه جاذب موااركت
تمهيدات الزم را براي جذب مواركت هر نه بيواتربخش دولتاي وخصوصاي در برگازاري
مراحل شهرستاني ،استاني و م ي بيانديوند.
استاجها نسبت به كاهش هزينههاي جاري مساباات نياز باه نحاو احسان و ماتضاي از
مواركت تمامي نهادهاي آموزشي و صنعتي استفاده نمايناد ،باياد توجاه داشات موااركت
حامياج در برگزاري مساباات به عنواج شاخص ممتااز در ارزياابي عم کرداساتاجهاا لحااظ
خواهد شد .

فصل ششم :اقدامات انضباطي
مادة  - 14اقدامات انضباطي در مسابقات ملي مهارت
 -14-1در صورت احاراز تخ اف از مااررات ،تماامي عوامال برگازاري در مسااباه (مسائوالج،
نمايندگاج ،هيئات داوري ،كارشاناس مسائول ،كارشاناس معااوج ،كارشناسااج ،سرپرساتاج
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كارگاه و مساباهدهنده) حسب مورد با اقدامات انضاباطي مواجاه و از سيساتم مسااباات حاذف
خواهند شد و در دورههاي آتي مساباات نيز امکاج حضور نخواهند داشت.
 -14-2همة عوامل برگزاري در مساباه در صورت مواهده تخ ف و تخري از قانوج و ماررات
مساباه م زم به گزارش كتبي مورد تخ ف به ناظر ستاد و كميتة اجرایي هساتند .ايان گازارش
بايد در موارد خاص ،دراختيار كميتةنظارت و رسيدگي به شکايات قرار گيرد و گازارش نهاايي
مراجر رسيدگيكننده نيز بايد در اسرع وقت به اطالع ریيس ستاد اجرايي مساباات برسد.
مادة -15نحوة بررسي اعتراضات
رسيدگي به اعتراضات و همة موکالت در زماج مساباات و باا روناد تعياينشادة زيار انجاام
خواهد شد و در صورت عدم اعتراض كتبي در زماج مساباات ،رسايدگي باه اعتاراض پاس از
اعالم نتايج مجاز نخواهد بود.
نحوة پاسخگویي به سؤاالت رقابتكننتگان
در صورت وجود سؤال در زماج مساباات براي رقابتكنندگاج مراحل زير براي پاسخگويي باه
سواالت ميبايست انجام شود:
 -1رقابتكننده با باال آوردج دست خود ،كارشناس مسئول را آگاه ميكند.
 -2كارشناس مسئول يا يکي ازدوتن كارشناساني كه كارشناس مسئول تعيين مينماياد
براي پاسخگويي به سؤال رقابتكننده ،اعزام ميشوند.
 -3سؤال رقابتكننده به كارشناس مسئول اعالم و پاسخ باه رقاباتكنناده انتااال داده
خواهد شد.
نحوة رسیتگي به اعتراض رقابتكننتگان
در صورت بروز موکل در اجراي مساباات براي رقابتكنندگاج،مراحل زير براي رسايدگي باه
موکل ميبايست انجام شود:
 -1رقابتكننده موکل خود را به كارشناس مسئول اعالم ميدارد.
 -2كارشناس مسئول موظف به برطرف نمودج موکل رقابتكننده در هماج لحظه است.
 -3كارشناس مسئول موظف به حفظ زماج اتالف وقت براي رقاباتكنناده در زمااج برطارف
نمودج موکل و دادج وقت اضافه به رقابتكننده در هماج روز جاري است.
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 -4كارشناس مسئول موظف است گزارش موکل پيش آمده و اعتراضاات رقابات كننادگاج و
نحوة رسيدگي به آج را در پاياج هر روز به صورت كتبي به كميتة رسيدگي باه شاکايات
ارایه دهند.
 -5در صورت عدم رسيدگي به موکل رقابتكننده توسط كارشناس مسئول ،رقابتكننده به
صورت كتبي موکل خود را پس از تأييد كارشناس همراه استاني باهوساي ة سرپرسات
تيم به ناظراج ستاد يا مسئوالج اجرايي استاج براي طرح در كميتة فني ونظارت استاج در
هماج روزارایه مينمايد .اعتراض كتبي بايد حتماً باه تأيياد و امضااي كارشاناس هماراه
رقابتكننده رسيده باشد.
 -6ناظر ستاد با طرح موکل در كميتة فني ونظارت با حضورديگر مسئوالج استاج (ماديركل
استاج – مسئول حراست استاج) نسبت به رفر موکل پيگيري الزم را مينمايد.
 -7همة اقدامات انجامشده بهوسي ة ناظراج ساتاد و كميتاه فناي و نظاارت در صورتج ساة
كميته عنواج و پس از پاياج روز به ستاد اجرايي ارایه خواهد شد.
 -8رسيدگي به اعتراضات به صورت روزانه و در زماج باروز مواکل در مسااباات صاورت
خواهد گرفت و پس از پاياج مساباات در روز نهارم ديگار باه هاي اعتراضاي رسايدگي
نخواهد شد.
مادة -16به منظور استفاده از تجربيات مرح ة كووري ،استاجهاي ميزباج مساباات كواوري
ميتوانند نمونهكارهاي برگزيدگاج استاجها را به استاجهاي مبدأ ارسال نمايند.
فهرست رشتههای چهاردهمين مسابقات ملي مهارت ()1332
كت
كت
ردیف

نام رشته

2
1

5

جهان

ردیف

نام رشته
جهاني

ی

9
4

ساخت وتولید تیمي  9نفره
مکاترونیک (تیمي  1نفره)
وتولیدنفرهتولت999999999ذطی
طراحي مهندسي مکانیک
زرطبسناللبلدنننننننفرهنفره)
زز
تراش CNC

19
14

26
27

رباتیک (تیمي  1نفره)
کابینت سازي (چوبي)

19
14

15

28

اتصاالت چوبي

15

16

23

جواهر سازي

17

فرز CNC

17

11

گل آرایي

18
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راه کارهاي نرم

افزاري براي تجارت

13

12

خیاطي ( فناوري مد)

92

7

جوشکاري

21

11

قنادي (شیریني پزي)

91

8

کاشي کاري دیوار و کف

21

19

فناوري اتومبیل

99

3

صافکاري خودرو

29

14

آشپزي

94

21

لوله کشي و گرمایشي

25

15

نقاشي خودرو

96

22

الکترونیک

26

16

طراحي فضاي سبز
(تیمي  1نفره)

97

21

طراحي وب

27

17

تبرید و تهویه

98

29

تاسیسات الکتریکي

28

18

فناوري اطالعات – مدیریت
سیستم هاي تحت شبکه

93

24

کنترل صنعتي

23

13

فناوري طراحي گرافیک

41

25

آجرچیني

11

91

مدیریت آب و فاضالب

پیوست شمارة ()2
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شرح وظایف رئیس اجرایي استان برگزاركننتة مسابقات
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شرح وظايف رئيس اجرايي استان برگزاركنندة مسابقات
 -1تهيه و تدارك كارگاههاي مناسب ،ابزار و تجهيزات كافي و الزم مرابق با موخصات فناي
مورد تأييد دفتر مساباات بينالم ي مهارت.
استاج برگزاركنندة مساباة م ي مهارت همچنين فراهمكنندة مواردي باه شارح زيار خواهاد
بود:
 - 2توکيل ج سة تاوجيهي باراي كارشناسااج و رقاباتكننادگاج باراي معرفاي نااظراج و
مسئوالج اجرايي مساباات.
 – 3تامين يو اتار جهت اعضاي كميته فني براي توکيل ج سات.
 - 4تامين محل اسکاج و پذيرايي از همة رقابت كنندگاج ,كارشناساج و سرپرستاج تيم ها.
 - 5تهيه گزارشهاي روزانه برگزاري مساباات و ديگر امور مرتبط با مساباه.
 - 6اطالعرساني صحيح مساباات به رسانههاي گروهي با هماهنگي ستاد مساباات.
 -7تعيين فردي به عنواج مسئول اطالعات و سيستم ارزشيابي.CIS
 -8تأمين ابزار و تجهيزات مورد نياز باراي مسائول اطالعاات سيساتم ارزشايابي CISباه
منظور ارسال اينترنتي اطالعات به دفتر مساباات بينالم ي مهارت.
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پیوست شمارة ()1
شرح وظایف ناظر ستاد
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شرح وظايف ناظر ستاد

 .1حضور در محل اجراي مساباات.
 .2همکاري با مديركل استاج در اجراي مساباات.
 .3شركت در ج سة توجيهي سيستم ارزشيابي مساباات (.)CIS
 .4شركت در ج سات روزانه كميته فني و نظارت استاج.
 .5بازديد روزانه از كارگاههاي مساباات ،خوابگاههاا و رساتواج و تنظايم گازارش
وضعيت آمادهسازي سايت مساباات به ستاد مساباات و مديركل استاج.
 .6ارتباط با كارشناساج مسئول و معاوج رشتهها و تبادل نظر در خصوص اجاراي
مناسب مساباات.
 .7تنظيم گزارش بررسي وضعيت سايت مساباات و امکانات رفاهي.
 .8نظارت بر رأيگيري انتخاب كارشناساج مسئول و معاوج دورة آتي (تکميال فارم
رأي بهوسي ة كارشناساج بهطور محرمانه و ارایه به ناظر ستاد).
 .1پيگيري تمامي اعتراضات و شکاياتي كه به كميتة فني و نظارت يا شاخص نااظر
ستاد ارایه ميشود.
 .11نظااارت و كسااب اطميناااج از ارسااال فاارمهاااي ارزشاايابي 5و 5Aو6بااهوسااي ة
كارشناس مسئول هر رشته به ستاد اجرايي مساباات.
 .11كسب اطميناج از ارسال تمامي فرمهاي ارزشيابي روزاناه رشاتههاا و مادوالر و
فرمهاي حضور و غياب كارشناساج و رقابتكنندگاج به ستاد اجراياي مسااباات
در پاياج هر روز.
 .12كسب اطميناج از ارسال تمامي فرمهاي ارزشيابي رشتههاي مدوالر و غيرمادوالر
در پاياج مساباات به ستاد اجرايي مساباات.
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 .13كسب اطميناج از ارسال تمامي گزارشها و صورتج سات كميتة فني و نظارت باه
ستاد اجرايي مساباات.
 .14كسب اطميناج از نصب شرح وظايف كارشناس مسئول ،معاوج ،كارشناس همراه
(داور) و رقابتكننده در كارگاهها.
 .15كسب اطميناج از نصب آييننامة نحوه پاساخگويي باه ساؤاالت و رسايدگي باه
اعتراضات در كارگاهها.
 .16كسااب اطميناااج ا ز در اختيااار قاارار گاارفتن فاارم نظرخااواهي كارشناساااج و
رقابتكنندگاج و جمرآوري فرمها در پاياج مساباات.
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پیوست شمارة ()9
شرح وظایف كارشناس مسئول
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شرح وظايف كارشناس مسئول

*كارشناس مسئول مي بايست آخرين نسخه شرح فني رشته خود را دو ماه قبل از
شروع مساباات جهت بارگذاري بر روي سايت دفتر مساباات  ،در اختيار دفتر
مساباات بين الم ي مهارت قرار دهد.
 -2وظایف قبل از شروع مسابقات
 -1-1آشنایي با كميتة اجرایي و نظارت مساباات.
 -1-2بررسي محل برگزاري مساباه و تجهيزات كارگاهي باا همکااري كارشناسااج و
مسئول تجهيز كارگاه.
 -1-3آشنایي با كارشناساج همراه مساباه دهنده و خوشامدگویي به آنها.
 -1-4توکيل ج سة توجيهي كارشناساج و توريح ماررات و قوانين مساباات ،نحوه
اعمال تيييرات در نمونه پروژه و دستورالعمل نحوه ارزشيابي پروژه.
 -1-5تييير پروژه و حفظ اصاالت پاروژة قب اي تاا حاداكثر 31درصاد باا همکااري
كارشناساج(.در صورت موجود بودج يو نمونه پروژه).
 -1-6انتخاب يو پروژه از بين ديگر پروژههاا ياا تهياة ياو پاروژة ت فيااي از باين
پروژهها با كمو ديگر كارشناسااج(در صاورت موجاود باودج بايش از ياو پاروژة
پيونهادي و موجود نبودج نمونه پروژه كووري در سايت).
 -1-7تعريف پروژه و زيرپروژههااي آج در سيساتم CISباراي نمارهدهاي(.تکميال
فرمهاي  ) 5A- 5-6و ارایه به مسئول سيستم CISاساتاج مجاري و دفتار مسااباات
بينالم ي مهارت قبل از شروع مساباه.
 -1-8گرفتن تعهد اخالقي از كارشناساج در مکتوم نگهداشتن محتواي پاروژه و عادم
مذاكره با مساباهدهنده و افراد ديگر.
 -1-1نظارت بر تايپ و انجام كارهاي ناوه كوي و در صاورت اطمينااج از صاحيح
بودج آج ارایةيو نسخة كتبي و فايل پروژه به ناظر ستاد در استاج براي تکثيار باه
تعداد رقابتكنندگاج.
 - 1-11هماهنگي منظم و مستمر با مسئوالج اجرایي مساباات.
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 - 1-11اطميناااج از سااالمت ماشااينآالت ،اباازار و مااواد مصاارفي كااه در اختيااار
رقابتكنندگاج گذاشته ميشود.
 -1-12اطميناااج از كفاياات زماااج و مااواد مصاارفي در نظاار گرفتااه شااده بااراي
رقابتكنندگاج.
 -1-13اطميناج از شرايط ايمني كار با همة دستگاهها و تنظيم و تدوين دستورالعمل
ايمني و بهداشت رشته با همکاري كارشناساج.
 -1-14قرعهكوي براي تعيين محل رقابتكنناده در محايط مسااباه (محال اساتارار
دستگاه ،ميزكار وغيره) و شمارهگذاري محلها.
 -1-15گرفتن تأييد نهايي از كارشناس همراه رقابتكننده براي تنظيم بودج وضعيت
دستگاهها.
 -1-16توکيل ج سه توجيهي براي رقابتكننادگاج باراي آشانایي باا دساتگاههاا و
آموزش موارد ضروري.
 -1-17تنظيم برنامة زماجبندي مساباات با همکاري كارشناساج و ارایه يو نسخه از
برنامه به كميته اجرايي و دفتر مساباات بينالم ي مهارت.
 -1-18نصب شرح وظايف كارشناس مسئول ،معاوج ،داور ،رقابات كنناده و برناماة
زماجبندي روزانه مساباات در كارگاه برگزاري مساباات.
 -1-11اطميناج ازفضاي كافي براي كار رقابتكنندگاج با كمو كارشناساج.
 -1-21اطميناج از وجود شرايط محيري مناسب دركارگاه با همکاري كارشناساج.
 -1وظایف در زمان مسابقه
 -2-1توکيل ج سه معارفه و خوشامدگويي و معرفي ناظراج اجراياي و كارشناسااج
ديگر استاجها به رقابت كنندگاج.
 -2-2گرفتن تأييد نهایي در صحت ماادير مواد مصرفي طبق فهرست از رقابتكنناده
و كارشناس همراه.
 -2-3انتخاب گروه كارشناسي (سه نفر) براي نظارت بركارگاه از نظر ايمني و تاذكر
به مساباهدهنده در صورت عدم رعايت نکات ايمني و ارزيابي مساباه دهندگاج.
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 -2-4ارایة پروژه به رقابتكنندگاج و دادج فرصت كافي باه آنهاا باراي آشانايي باا
پروژه  -2-5و ارایة جدول زماني پروژه به رقابتكنندگاج.
 -2-5انتصاب گروههاي نندنفري ،براي داوري و تنظيم فهرست نمرهگذاري.
 -2-6ننانچه در طول مساباه داوط ب يا كارشناس در تالش باراي انتااال اطالعاات
فنااي مواااهده شااود و از طرياق ديگاار كارشناساااج داور گاازارش كتبيارایااه شااود،
كارشناس مسئول موظف است بدوج تأمل مسئ ه را باه مسائوالج اجرایاي مسااباات
گزارش دهد.
 -2-7زماج كاري همةشركت كنندگاج يادداشت و زماج باقيماندة كاري به آنهاا اطاالع
داده شود(با همکاري كارشناساج).
 -2-8مواد جانويني از دسترس رقابتكنندگاج با همکاري كارشناساج دور شود..
 -2-1كارشناس مسئول موظاف اسات اعتراضاات وشاکايات كتباي را درهمااجروز
مساباه رسيدگي كرده وبرطرف نمايد و گزارش كتبي موضوع را بالفاص ه به كميتاه
اجرايي و ناظر ستاد انتاال دهد.
 -2-11در صورت نياز به تمديد زماج مساباه باا موافاات اكثريات كارشناسااج (51
درصد كارشناساج +يو) و تأييد مسئول اجرایي مساباات تمديد زماج حداكثر تاا ياو
ساعت در روز امکاجپذير خواهد بود.
 -2-11درصورت عدم توافق كارشناسااج در موضاوعي خااص ،كارشاناس مسائول
مسئ ه را با رأيگيري دريو نوست حل خواهد كارد و نتيجاة نهاایي قرعاي خواهاد
بود (.حضور  51درصد كارشناساج+يو الزاميست).
 -2-12كارشناس مسئولي كه از متابعت ماررات و دستورالعملهاي مساباات امتنااع
نمايد يا رفتاري ميرضانه در مساباه داشته باشد،در صورت گزارش كتباي اكثريات
كارشناساج ( 51درصد كارشناساج +يو) به كميته اجرايي وبررسي صحت موضاوع
از ادامه كار محروم و فردي ديگري عهدهدار مسئوليتِ وي خواهد شد.
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 -2-13تکميل فرمهاي حضور وغياب همة كارشناساج و رقابت كننادگاج و ارایاه باه
مسئول سيستم CISاستاج مجري و دفتر مساباات بينالم ي مهارت(فرمهاي شاماره
 11و .)12
 -2-14ورودنمرات روزانه تمامي رقابتكنندگاج ،در سيستم .CIS
 -2-15در صورت بروز بيماري باراي رقاباتكننادگاج مراتاب را باه صاورت كتباي
گزارش و براي جبراج زماج از دسترفته با هماهنگي مسئوالج اجرايي اقدام نمايد.
 -9وظایف بعت از مسابقه
 -3-1كارشناس مسائول موظاف اسات هار روز بعاد از پايااج مسااباات،گروههااي
ارزيابيكننده را براي ارزيابي راهنمایي كند.
 -3-2موارد ارزيابيشده را كنترل  ،امضاء وتاييد نمايد.
 -3-3اورار ارزشيابي را هرروز به دفترمساباات ارایه كند.
 -3-4نتايج تا زماج تأييد و اعالم از طرف دفتر مساباات بينالم ي مهاارت ساري و
محرمانه خواهد بود وكارشناس مسائول وهمکااراج ناامبرده حاق افوااي نتاايج را
ندارند.
 -3-5جمرآوري فرم همهپرسي براي كارشناس مسئول ومعاوج براي مساباات م اي
مهارت دورة آينده و تحويل فرمهابه ناظر ستاد.
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پیوست شمارة ()4
شرح وظایف كارشناس معاون
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شرح وظايف كارشناس معاون

 -1هماهنگي كامل با كارشناس مسئول و اجراي وظايف محوله.
 -2نظارت بر رعايت ماررات و قوانين توسط رقابتكنندگاج.
 -3استفاده از روشهاي منراي ،عادالنه و بيطرفانه در نظارت بر پروژههاي تحت
ارزشيابي زير نظر كارشناس مسئول.
 -4كارشناس معاوج نميتواند رقابتكنندة هماستاني خود را مورد ارزيابي قرار
دهد.
 -5مسئوليت تکميل اسناد رقابتكنندگاج و تربيق آج با افراد.
 -6نظارت بر رعايت اصول ايمني و دقت توسط رقابتكنندگاج.
-7

اعالم مستمر زماج مساباه و ميزاج وقت باقيمانده در طول مساباه به

رقابتكنندگاج.
 -8ج وگيري از تبادل افکار و مداخ ة افراد غيرمسئول با رقابتكنندگاج.
-1همکاري در تکميل برگههاي ارزشيابي پروژهها ظرف مدت موخصشده با
كارشناس مسئول.
 -11همکاري با كارشناس مسئول براي همهپرسي به منظور پيونهاد انتخاب
كارشناس مسئول و معاوج مساباات م ي مهارت دورة آينده.
 -11همکاري با كارشناس مسئول در ك يه موارد مربوط به برگزاري هرنه بهتر
مساباات .
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پیوست شمارة ()5
شرح وظایف كارشناس ستاد
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شرح وظايف کارشناس ستاد

-1

بررسي محل برگزاري مساباه و تجهيزات كارگااهي باا همکااري كارشاناس

مسئول ،كارشناساج و مسئول تجهيز كارگاه و ارایه گزارش به كميته فني.
-2

حضور در ج سات طراحي و تييير و نهايي كردج پروژه هاي مرح ه كووري

و ارایه ديدگاه.
-3

حضور در ج سة توجيهي كارشناساج و ارایه پيونهادات

-4

حضور در ج سه توجيهي براي رقابتكننادگاج و آشانایي باا دساتگاههاا و

آموزش موارد ضروري.
-5

نظارت بر ارتباط كارشناس همراه و رقابتكننده قبل و بعد از مساباه (مادت

و زماج اين ارتباط يو ربر قبل از مساباه و يو ربر پس از پاياج مساباه در هار روز
است و فاط در سايت مساباه و محل اجراي مساباه مجازاسات) و ارایاه گازارش باه
كميته فني.
-6

تنظيم گزارش و پيونهادات رسيدگي به اعتراضات و شاکايات باا همااهنگي

كارشناس مسئول به صورت روزانه و ارایه به كميته فني مساباات
-7

نظارت بر ورود نمرات روزانه تمامي رقابتكنندگاج ،در سيستم .CIS

-8

جمر آوري فرم هاي راي گيري كارشناس مسئول و معاوج

-1

ارتباط مستمر و روزانه با كميته فني مساباات و ارایه گزارش روزانه

-11

كنترل يکساج و هماهنگ بودج ابزار همراه رقابت كنندگاج با فهرست موجاود

در سايت دفتر مساباات و اطميناج از عدم وجود ابزار همراه اضافه
-11

ارایه ديدگاه و پيونهادات در تمامي موارد
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پیوست شمارة ()8
شرح وظایف كارشناس همراه
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شرح وظايف كارشناس همراه
 -1دريافت ماررات و قوانين مساباه از ساايت دفتار مسااباات باينالم اي مهاارت قبال از
شروع مساباات .WWW.SKILL.IRANTVTO.IR
 -2نظارت بر رعايت ماررات و قاوانين مصاوب دفتار مسااباات م اي مهاارت توساط
رقابتكنندگاج.
 -3كارشناساج بايد كامالً بي طرف و منصف باشند و آمادگي الزم باراي همکااري زيار نظار
كارشناس مسئوالج را داشته باشند.
 -4كارشناس همراه مي تواند يو ربر قبل از شروع مسااباه و ياو ربار بعاد از اتماام
مساباه (در  4روز مساباات) در سايت مسااباات باا نظاارت كارشاناس مسائول و
معاوج با رقابتكننده هماستاني خود ارتباط داشته باشد.
 -5در شرايط خاص ارتباط با رقابتكنندةهماستاني با هماهنگي كارشناس مسائول و
حضاور كارشناساي ديگاار كااه از طاارف كارشاناس مساائول معرفااي خواهااد شااد،
امکاجپذير است.
 -6كارشناساج بايد خود را با محيط تربيق دهند.
 -7در صورت صالحديد كارشناس مسئول،كارشناساج همراه نميتوانند رقاباتكنناده
هماستاني خود را ارزشيابي نمايند.
 -8كارشناساج اجازه ندارند پروژهها ي تييير داده شاده را در اختياار رقاباتكنناده
قرار دهند.
 -1كارشناس بايد از دقت و رعايات اصاول ايمناي توساط رقابات كننادگاج اطمينااج
حاصل نمايد.
 -11در صااورت وجااود اشااکاالت احتمااالي در پااروژههااا يااا نواقصااي در تجهياازات،
كارشناساج موظفند مراتب را به كارشناس مسئول اطالع دهند.
 -11در صورت بروز هرگونه موکل مراتب به كارشناس مسئول باراي اتخااذ تصاميم
ارجاع شود.
 -12حفظ و محرمانه نگهداشتن نتايج مساباه توسط كارشناس الزاميست.
 -13عدم رعايت قوانين توسط كارشناس هماراه موجاب حاذف آنااج از هيئات داوري
خواهد بود.
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 -14كارشناساج موظف به رعايات شائونات اخالقاي و اساالمي باوده و نباياد رفتاار
نامناسب با رقابتكنندگاج و ديگر كارشناساج و مسئوالج اجرايي داشته باشند.
 -15در صورت گزارش كتبي كارشناس مسئول ,معاوج ,كارشناساج همراه (حداقل پانج
نفر) يا ديگر عوامل اجرايي مساباات از تخري كارشناسي از ماررات و عدم رعايات
شئونات اخالقي و حرفهاي ،كارشناس مذكور از سيستم مساباات حذف خواهد شد.
 -16داشتن شناخت كافي از كارشناساج اعزامي مناطق و شركت در همه پرسي پيونهاد
كارشناس مسئول و معاوج مساباات م ي مهارت دوره آينده الزاميست.
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پیوست شمارة ()1
شرح وظایف مسئول فني ووجهیزكارگاه
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شرح وظايف مسئول فني و تجهيز كارگاه
 -1نصب ماشينآالت ،آمادهسازي وساايل موردنياازطبق فهرسات تجهيازات ،ابازار و ماواد
مصرفي هر رشته.
 -2همکاري با كارشناساج درراستاي آموزش رقابتكنندگاج .
 -3همکاري درطول برگزاري مساباات با كارشناس مسئول و ديگر كارشناساج.
 -4اصالح و به روز كاردج موخصاات فناي ،ابازار و تجهيازات و ماواد ،باا همکااري ديگار
كارشناساج.
 -5تأمين امکانات الزم براي حفظ و نگهداري پروژهها و اسناد مربوطه به رقابت كنندگاج.
 -6سازماندهي و كنترل مواد پروژه طبق مصوبات اعالم شده به كارشناس مسئوالج.
 -7در اختيار قرار دادج ابزار استاندارد الزم براي ارزشيابي به كارشناساج.
-8ارایه گزارش كامل وقاير مربوط باه مسااباات درطاول مادت برگازاري باه كارشاناس
مسئول.
 -1اطميناج از فضاي مناسب و ايمني كارگاه ،نور ،امکانات ديگر براي مساباا ت.
 -11جايگزيني ابزار و تجهيزات در صورت خراب شدج ابزار رقاباتكنناده باا همااهنگي باا
كارشناس مسئول به منظور جايگزيني ابزار وتجهيزات مورد نياز.
 -11تأمين فضا براي استارارابزار مساباهدهنده.
-12مداخ ه نکردندرطراحي وارزشيابي پروژه.
 -13اعمال رفتار بيطرفانه نسبت به رقابتكنندگاج و كارشناساج.
 -14عدم ارتباط بيمورد با رقابتكنندگاج
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پیوست شمارة ()6
شرح وظایف مسئول مسابقات ملي مهارت استان در مرحله
كشوری
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شرح وظايف مسئول مسابقات ملي مهارت در استان
مسئول برگزاري مساباات م ي مهارت دراستاج به عنواج رابط اص ي مياج رقاباتكننادگاج،
كارشناساج و مسئوالج اجرایي مساباات است ،بنابراين ضروري است كه با مديريت كارآمد
و رفتارهاي فردي و اجتماعي مر وب ،هماهنگيهاي الزم را قبل از حركات تاا پايااج مراسام
اختتاميه و بازگوت به استاج مربوط با تيم و مسئوالج اجرايي مسااباات ايجااد نماياد .لاذا
توجه به نکات زير براي پيوگيري از موکالت و برگزاري مناسب مساباات ضروريست:
 -1مراجعه روزانه به سايت دفتر مساباات و دريافات تماامي اطالعاات و اخباار درارتبااط باا
مساباات م ي مهارت.
 -2برنامهريزي ،هماهنگي و نظارت بر اجراي مساباات درمراحل شهرستاني و استاني.
 -3برنامه ريزي ،هماهنگي و نظارت بر اردوهاي برگزار شده براي نفرات برتر استاج جهت
اعزام به مساباات مرح ة كووري.
 -4برنامهريزي و هماهنگي اعزام نفرات برتر به مساباات مرح ة كووري.
 -5هماهنگي تهيه و تدارك كارگاههاي مناسب ،ابزار و تجهيزات كاافي و الزم درطاول اجاراي
مراحل استاني و كووري مرابق با موخصات فني مورد تأييد دفتر مسااباات باينالم اي
مهارت.
 -6اطالعرساني صحيح مساباات مراحل شهرستاني ،استانيو كووريبه رسانههاي گروهي
با هماهنگي دفتر مساباات بينالم ي مهارت.
 -7تهية گزارشهاي مربوط به مساباات و ديگر امور مرتبط با مساباه.
 -8ايجاد رابرة نزديو و صميمانه با رقابتكنندگاج و كارشناساج همراه.
 -9اطميناج از كامل وسالم بودج ل م زومات مورد نياز رقاباتكننادگاج اعام از لبااس كاار،
كفش ايمني ،لباس فرم حضور در مراسم قبل از حركت.
 -11اطميناج از وجود ابزارآالت مورد نياز رقابتكنندگاج اعم از ابزار و وسايل اعالم شده از
طرف دفتر مساباات بينالم ي مهارت.
 -11هماهنگي براي تهيةوسي ه نا يه به منظور اعزام كارشناساج و رقابتكننادگاج درزمااج
اعالم شده به استاج ميزباج.
 -12جمرآوري تمامي مدارك رقابتكنندگاج (شناسنامه ،فرم ثبت نام ،دو قرعه عکس ،آدرس
منزل و ت فن تماس در فرم تايپ شده) و ارایه آج به سرپرست تيم اعزامي استاج.
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 -13دريافاات شاارح وظااايف رقابااتكنناادگاج ومرالعااة دقيااق آج و توجيااه كاماال شاارح
وظايفرقابتكنندگاج و كارشناساج قبل از اعزام به مساباات.

-14

هماهنگي كامل با دفتر مساباات بينالم ي مهارت در زماج برگزاري مساباات .

پیوست شمارة ()3
شرح وظایف سرپرست ویم اعزامي از استان در مرحله كشوری
مسابقات
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شرح وظايف سرپرست تيم
سرپرست تيم به عنواج رابط اص ي مياج ك يه رقابتكنندگاج اساتاني و مسائوالج اجرایاي
مساباات در زمان مسابقات ملي است ،بناابراين ضاروري اسات كاه باا ماديريت كارآماد و
رفتارهاي فردي و اجتماعي مر وب ،هماهنگيهاي الزم را قبل از حركت رقابت دهنادگاج تاا
پاياج مراسم اختتاميه و بازگوت به استاج مربوط با تيم و مسئوالج اجرایي مسااباات م اي
مهارت ايجاد نمايد .بنابراين توجه به نکاات زيار باراي پيواگيري از مواکالت و برگازاري
مناسب مساباات ضروريست:
 -1حضور سرپرست تيم و رقابت كنندگاج در تاريخ اعالم شده از سوي دفتر مساباات
بينالم ي مهارت.
 -2در اختيار داشتن تنخواه به منظور هزينههاي پيشبيني شده (غذاي مابين مساير،
كراية ماشين) و هزينههاي پيشبيني نوده.
 -3توجه كامل به وضعيت جسمي و روحي رقابتكنندگاج ازلحظه حركت تاا بازگوات
به استاج مربوط.
 -4داشتن ت فن همراه وارایة شمارة آج به خاانواده رقاباتكننادگاج ودفتار مسااباات
بينالم ي مهارت.
 -5اطميناج از همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت م ي كارشناساج همراه.
 -6مراجعه به محل پذيرش استاج مجري مساباات براي دريافت كارت شناسایي خود و
رقابتكنندگاج.
 -7حضور دایمي در هنگام برگزاري مساباات در محل برگزاري رقابتها .
 -8ارایه گزارش مواردو موکالت رقابتكنندگاج و كارشناسااج باه صاورت كتباي باه
كميتةاجرایي مساباات بصورت مکتوب در هماج روز بروز موکل .
 -1ارایة اصل شناسنامه و فهرسات آدرس منازل و ت فنرقاباتكننادگاج باه دفتار اجرایاي
مساباات و دريافت اصل شناسنامه رقابت كنندگاج در روز پاياني مسااباات از مسائول
مربوطدر ستاد اجرايي مساباات .
 -11شركت در ج سة توجيهي به همراه رقابتكنندگاج.
 -11ايجاد آرامش و حفظ انضباط تيم درحاين برگازاري مراسام افتتاحياه واختتامياه،
وروزهاي مساباات و بازديدها.
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 -12همکاري مستمر با كميتةاجرایي مساباات م ي مهارت و ايجاد هماهنگيهااي الزم در
خصوص تيم تحت سرپرستي .
 -13طرح شکايت به صورت كتبي در صورت بروز مواکل در حاين مسااباات و اراياه
شکايت به كميتة اجرایي مساباات درهماج روز و زماج بروز موکل.
 -14همراهي تيم رقابتكنندگاج در تمامي بازديدها ،مراسم و برنامههاي تفريحاي تايم
مربوط.
 -15هماهنگي براي بازگوت تيم به استاج مربوطه پس از مراسم اختتاميه مساباات.
 -16شركت در ج سات سرپرستاج تيم بصورت منظم
 -17رسيدگي وسركوي نظارت مستمربه رقاباتكننادگاج تحات سرپرساتي خاود ،در
زماج اجراي مساباات.
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پیوست شمارة ()21
شرح وظایف رقابتكننتگان در مرحله كشوری
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شرح وظايف رقابتكنندگان
 -1هماهنگي كامل با مسئوالج استاج براي اعزام به محل برگزاري مساباات.
 -2به همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت م ي و دو قرعه عکس جديد(پوتنويسي شده).
 -3كنترل ابزار همراه تهيه شده در استاج و اطميناج يافتن از ساالم باودج وتکميال آج قبال
ازحركت.
 -4كنترل وسايل ايمني موردنياز مساباات قبل ازحركت.
 -5رعايت شئونات اخالقي و اسالمي در تمام مراحل برگزاري مساباات.
 -6شركت در ج سة توجيهي.
 -7حفظ آرامش در طول مساباات و زماج استراحت.
 -8بازديد از كارگاه و آشنایي با دستگاهها به همراه كارشناس مسئول و كارشناس معااوج
رشته مربوط و رفر اشکال از طريق كارشناس مسائول و معااوج ،ياو روز قبال از شاروع
مساباات.
 -1شركت در مراسم افتتاحية مساباات.
 -11حضور به موقر براي انجام مساباات ،صرف غذا و برنامههاي تدارك ديده شده.
 -11تبعيت كامل از دستورات كارشناس مسئول و كارشناس معاوج در طول مساباات.
 -12رقابتكنندگاج پيش از شروع مساباات به مدت يو سااعت باراي مرالعاة ناواههاا و
دستورالعملها وقت خواهند داشت و در اين زماج حق سؤال از كارشناساج را دارند.
 -13پيش از آغاز مساباات رقابتكنندگاج يو جدول زماني همراه با جزیيات كاار را دريافات
مينمايد كه نواجدهندة زماج تکميل قسمتهاي پروژه است.
 -14رعايت همة قوانين و ماررات كارگااهي و اصاول ايمناي وبهداشات در طاول مسااباات
وخار از مساباات.
 -15خار ننمودج قرعة كار و ابزارآالت از محل مساباات درتمام مراحل برگزاري.
 -16ارتباط نداشتن با كارشناس همراه استاج مربوط در طول مساباات و خار از آج (باهجاز
زماني كه از طرف دفتر مساباات بينالم ي مهارت بالمانر بودج آج اعالم گردد).
-17مداخ ه نکردج در كار ديگراج ،حسن نيت و ارتباط نزديو با ديگر رقابتكنندگاج در زماج
مساباه.
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 -18در صورت بروز هرگونه موک ي در حين مساباات ،با باال بردج دست فااط مايتوانناد
موکل را با كارشناس مسئول يا كارشاناس معااوج ياا كارشناساي غيار از كارشاناس هام
استاني خود موکل مررح نمايند.
 -11در صورت عدم رسيدگي به اعتراض در حين مساباات ،رقابتكننده ميتواناد اعتاراض
خود را پس از تأييد كارشناس همراه ،به صورت كتبي توسط كارشناس هماراه باه كميتاه
اجرايي و ستاد اجرايي مساباات ارایه دهد.
تبصره :در صورت نداشتن كارشناس هماراه مايتواناد اعتاراض كتباي خاود را از طرياق
سرپرست تيم به صورت كتبي ارایه نمايد.
 -21در صورت بروز موکل در خار از زماج مساباات ،موکل را به سرپرست تيم و مسئول
برگزاري مساباات استاج ميزباج عنواج نمايد.
 -21عدم استفاده از ت فن همراه و هر وسي ة الکترونيکي ديگر در طول مساباات.
 -22شروع كار با توجه به دستور كارشناساج و ترك كارگاه به محض ابالغ دساتور پايااج
وقت تعيين شده از طرف كارشناساج.
 -23حفظ دستگاه ها و ابازار تحاوي ي و دقات در جهات اساتفاده مر اوب و ضااير نکاردج
مواداوليه تحوي ي به هريو از رقابت كنندگاج.
 -24در صورت خرابي كار و مفاود شدج مواد يا ابزار ،رقابتكننده ميتواند ماواد جاايگزين
آزاد دريافت دارد كه اين منوط به كاهش امتياز بر اساس تصميمات كارشناساج خواهد بود.
 -25رعايت كامل زماج پروژه و عدم انجام كار در وقت اضافي (بهجز در موارد خااص كاه از
طريق كارشناس مسئول اعالم ميشود).
 -26در صورت نياز به خرو از محل مساباه حتماً بايد باا تأيياد مسائوالج برگازاري مسااباات
استاج ميزباج و اطالع كارشناس مسئول و سرپرست تيم باشد.
 -27رقابتكننده مسئول حفاظت از ابزار ،وسايل و موادمصرفي خوداست.
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پیوست شمارة ()22
دستورالعمل نحوة وكمیل فرمهای ارزشیابي
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دستورالعمل نحوة تكميل فرمهای ارزشيابي
داوري در مساباات م ي مهارت بر اساس پاروژههاا و زيرپاروژههااي طراحايشاده و
امتياز آنها است.
ابتدا كارشناس مسئول و معاوج بر اساس پروژة نهايي ،فرم شماره  6را پر مينمايند،
بدين صورت كه پروژه به موارد فني مورد نظر تاسيم شده ،و هر مورد به صورت موخص
واضح و مختصر با ذكر امتياز مربوط در فرم قيد ميشود.
بایت ووجه شود كه امتیاز هر مورد فني ميبایست كسری از  211بوده و جمع كل امتیاز
موارد بایت  211شود .الزم است تا نوع هر مورد فني از نظر كمي يا كيفي بودج و زماج
نمرهدهي آج (پاياج هر روز يا پاياج مساباه) موخص گردد.
پس از تکميل فرم شماره  6با توجه به نوع هر آيتم (هر رديف از فرم شماره )6
ميبايست فرم زيرپروژه مربوط نيز پر شود ،فرم شماره  5براي پروژههاي كمي و فرم
شماره  5 Aبراي پروژههاي كيفي .پروژههاي طراحي شده متناسب با نوع رشته و ماهيت
كار ميتواند به صورت كمي ()Objectiveيا كيفي ( )Subjectiveطراحي شود.
كلیه فرمهای نمونه پس از وكمیل ،به امضای كارشناس مسئول و معاون رسیته و یك روز
قبل از شروع مسابقات به دفتر مسابقات ارسال گردد.
پروژههای كمي :به پروژههايي گفته ميشود كه قابل اندازه گيري با ابزارهاي اندازه گيري
باشد ،مثل اندازه گيري ابعاد قرعه كار.
در طراحي اين پروژهها بارم سؤال موخص شده و نحوة ارزشيابي با ت رانس مربوط
موخص ميشود .نوج اين نوع از پروژهها كامالً موخص و واضح هستند ،بنابراين هر
كارشناسي در هر زماج پروژة مربوط را ارزشيابي كند هماج نمره را به رقابتكننده خواهد
داد.
مثال:

اندازه قطعه كار

50 * 45  2mm

بارم  01نمره

به ازاي هر  2ميليمتر خطا  2نمره كاهش داده ميشود.
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در مثال باال اگر ابعاد قرعه كار 51*45 mmو با حداكثر ت رانس  2مي يمتار باشاد نمارة
كامل ( 11نمره) به رقابتكننده داده مي شود ،در غير اين صورت به ازاي هر  2مي يمتر خراا
 2نمره كاسته ميشود .بدين ع ت هر كارشناسي كاه پاروژة بااال را داوري كناد نمايتواناد
نمرهاي غيرواقعي بدهد و بالربر همه يو نمره را خواهناد داد .هنگاام نمارهدهاي نياز تايم
داوري صرف نظر از تعدادشاج فاط يو نمره را به هرآيتم داده و امضا مينمايند.
پروژههای كیفي :به پروژههاي گفته ميشود كه قابل اندازه گيري با ابزارهاي اندازه گيري
نباشدمانند خوشمزگي يو كيو يا تميزي كار.
در داوري اين نوع از پروژهها بدوج در نظر گرفتن امتياز سؤال 5 ،كارشاناس باهطاور
هم زماج به پروژه نمرة  1تا  11ميدهند .به اين صورت كه هر كارشناس يو سري برگه  1تا
 11در اختيار دارد و پس از بررسي پروژه بهطور همزماج هر  5كارشناس نمرهاي بين  1تاا
 11ميدهند ،پس از مواهدة نمرات  5كارشناس ،ننانچه نمرات بايش از  3نماره باا ديگاراج
اختالف داشته باشد وي مي بايست دوباره نمره بدهد ،سپس هار  5نماره در برگاه مرباوط
ثبت شده و امضا ميگردد.
نمرهدهي در زمان مسابقات
-1

در خصوص نمرهدهي پروژههاي كمي ميبايست از فارم شاماره  5اساتفاده كارد
بدين صورت كه آيتمهاي مورد نظر توسط گروه داوري ارزشيابي شاده و نمارة
اكتسابي با قيد توضيحات در فرم مربوط ثبت ميشود

در نهایت گروه داوری فرم وكمیلي را امضا نموده و كارشناس همراه (كارشناس هماستاني) و
كارشناس مسئول نیز فرم مورد نظر را واییت مينماینت.


تمامي فرم هاي كمي (فرم  )5مي بايست به تاييد و امضاي كارشاناس هام اساتاني
رسيده شود .الزم به ذكر است در فرم مربوطه فاط ستوج نتيجه قيد شاده اسات و
نمره اكتسابي در فرم در نمي شود .كارشناس هم استاني ننانچه نسبت به نتيجه
مورد نظر اعتراض داشته باشد ،اعالم كرده و گروه داوري مي بايسات آياتم ماورد
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نظر را با حضور كارشناس هم استاني مجاددا ارزياابي نمايناد و ننانچاه نتيجاه
تييير كرد بايد با ذكر توضيحات در برگه مربوطه در شود و مجددا امضاء گردد و
كارشناس هم استاني و كارشناس مسئول نيز برگه ارزيابي مجدد را امضاء و تاييد
نمايند .


در اين خصوص هر كارشناسي حق اساتفاده از  4باار اعتاراض را خواهاد داشات،
ننانچه كارشناسي به نتيجه اعتراض كرد و اعتراض وي پس از بررسي مجدد وارد
بود ،حق اعتراض ( 4بار) براي وي محفوظ مي ماند .در غير اين صاورت و ننانچاه
نتيجه آيتم مورد نظر پس از بررسي تيييري نکند ،كارشناس هم استاني ياو حاق
خود را از دست مي دهد .به همين ترتيب ننانچه كارشناسي هر  4بار حق اعتاراض
خود را از دست داد ديگر حق اعتراض نخواهد داشت و م زم باه تايياد تماامي فارم
هاي ارزشيابي كمي خواهد بود .الزم به ذكر است تمامي موارد بررساي اعتاراض و
يا از بين رفتن حق اعتراض كارشناس بايد به صورت كتباي و باا تايياد و امضااء
كارشناساج داور و كارشناس مسئول به اطالع دفتر مساباات رسانده شود.

-2

در مورد پروژههاي كيفي از فرم 5Aاستفاده ميشود .با توجه به دساتور العمال
پنج كارشناس بدوج در نظر گرفتن امتياز نمرة موردفني مورد نظر را ارزشايابي
كرده و توسط كارشناس ناظر در فرم ثبت مينمايند.

در نهایت ومامي كارشناسان فرم را امضا نموده پس از آن كارشناس مسئول نیز فرم مورد نظر
را واییت مينماینت.
درانتها تمامي فرمها ميبايست در اختيار مسئول ارسال اطالعات استاج قارار گيارد تاا باه
دفتر مساباات ارسال شود .الزم به ذكر است تمامي فرمهاي رشتههاي مدوالر در همااج روز
ارزشيابي بايد به دفتر مساباات ارسال شود.
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شماره تلفن منزل:

شماره تلفن براي تما س فوري :

شماره تلفن محل كار:

اينجانب ...............................................با آگاهي كامل ،داوطلب شركت در پانزدهمينمسابقات ملي مهارت مي باشم و متعهدمي شوم كه موارد عنوان شده در فرم ثبت نام را در
نهايت دقت و صحت تكميل نموده و چنانچه مسابقات در شهر يا استان ديگري برگزار گردد بدون معذوريت شركت نمايم.
نام و نام خانوادگي داوطلب
تاريخ وامضا:

نام و نام خانوادگي تحويل گيرنده:
تاريخ وامضا:

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

پانزدهمین مسابقات ملي مهارت
آمار شرکت کنندگان مرحله شهرستاني به تفكیك رشته

فرم شماره 2

نام استان............................................. :
کد
رديف

نام رشته

1
2

0

رديف

نام رشته

کد جهاني

جهاني

ساخت وتوليد تيمي  3نفره
مكاترونيك (تيمي  2نفره)
وتوليدنفرهتولت333333333ذطيزز
طراحي مهندسي مكانيك
زرطبسناللبلدنننننننفرهنفره)
CNCتراش

33
30

11
11

رباتيك (تيمي  2نفره)
كابينت سازي (چوبي)

23
20

30

11

اتصاالت چوبي

20

31

11

جواهر سازي

21

CNCفرز

31

23

گل آرایي

21

31

21

خياطي ( فناوري مد)

31

1

جوشكاري

13

22

قنادي (شيریني پزي)

32

1

كاشي كاري دیوار و كف

12

23

فناوري اتومبيل

33

1

صافكاري خودرو

13

20

آشپزي

30

13

لوله كشي و گرمایشي

10

20

نقاشي خودرو

31

11

الكترونيك

11

21

طراحي فضاي سبز
(تيمي  2نفره)

31

12

طراحي وب

11

21

تبرید و تهویه

31

13

تاسيسات الكتریكي

11

21

فناوري اطالعات – مدیریت سيستم هاي
تحت شبكه

31

10

كنترل صنعتي

11

21

فناوري طراحي گرافيك

03

10

آجرچيني

23

33

مدیریت آب و فاضالب

3
0
1

فناوري اطالعات-

راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت

مشخصات فوق مورد تايید است.
مسئول مسابقات استان:

مدير کل:

پانزدهمين مسابقات ملي مهارت
آمار قبول شدگان مرحله شهرستاني به تفكيك رشته

فرم شماره 3

نام استان............................................. :
كد
رديف

نام رشته

1
2

0

نام رشته

رديف

كد جهاني

جهاني

ساخت وتوليد تيمي  3نفره
مكاترونيك (تيمي  2نفره)
وتوليدنفرهتولت333333333ذطيزز
طراحي مهندسي مكانيك
زرطبسناللبلدنننننننفرهنفره)
CNCتراش

33
30

11
11

رباتيك (تيمي  2نفره)
كابينت سازي (چوبي)

23
20

30

11

اتصاالت چوبي

20

31

11

جواهر سازي

21

CNCفرز

31

23

گل آرایي

21

31

21

خياطي ( فناوري مد)

31

1

جوشكاري

13

22

قنادي (شيریني پزي)

32

1

كاشي كاري دیوار و كف

12

23

فناوري اتومبيل

33

1

صافكاري خودرو

13

20

آشپزي

30

13

لوله كشي و گرمایشي

10

20

نقاشي خودرو

31

11

الكترونيك

11

21

طراحي فضاي سبز
(تيمي  2نفره)

31

12

طراحي وب

11

21

تبرید و تهویه

31

13

تاسيسات الكتریكي

11

21

فناوري اطالعات – مدیریت سيستم هاي
تحت شبكه

31

10

كنترل صنعتي

11

21

فناوري طراحي گرافيك

03

10

آجرچيني

23

33

مدیریت آب و فاضالب

3
0
1

فناوري اطالعات-

راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت

مشخصات فوق مورد تاييد است.
مسئول مسابقات استان:

مدير كل:

پانزدهمين مسابقات ملي مهارت
فهرست اسامي قبول شدگان مرحله شهرستاني

فرم شماره 4

استان ......................................... :شهرستان...................................... :

رشته

رديف

نام و نام خانوادگي

جنسيت
زن

مرد

تاريخ تولد
روز

ماه

نمره

رتبه

سال

مشخصات فوق مورد تاييد است.
مسئول مسابقات استان:

مدير كل:

سطح

نوع

تحصيالت

داوطلبي

وضعيت
نظام
وظيفه

سابقه حضور
در مسابقات
ملي
سال

رتبه

مالحظات

پانزدهمين مسابقات ملي مهارت

فرم 6
نام رشته...................................... :
عنوان بخشهاي پروژه

ID

بارم

شماره رشته:
زمان نمره دهي

نوع هر بخش

A
B
C
D
E
F
G
H
جمع

011

كارشناس معاون

كارشناس مسئول

نام و نام خانوادگي

نام و نام خانوادگي

امضاء:

امضاء:

پانزدهمين مسابقات ملي مهارت

فرم  -5كمي ()Objective
نام رشته..................................................................... :

شماره رشته:

عنوان پروژه ID ................................................ :پروژه.......... :بارم............ :
رديف

بارم

عنوان

اندازه/تلرانس

زمان نمره دهي

توضيحات

جمع بارم زير پروژه

كارشناس معاون

كارشناس مسئول

نام و نام خانوادگي

نام و نام خانوادگي

امضاء:

امضاء:

1

پانزدهمين مسابقات ملي مهارت

فرم  -5Aكيفي ()Subjective
نام رشته..................................................................... :

شماره رشته:

عنوان پروژه ID ................................................ :پروژه.......... :بارم............ :
عنوان زير پروژه ()Sub Project

رديف

بارم

زمان نمره دهي

جمع بارم زير پروژه

كارشناس معاون

كارشناس مسئول

نام و نام خانوادگي

نام و نام خانوادگي

امضاء:

امضاء:

2

پانزدهمين مسابقات ملي مهارت
فرم نمره دهي
فرم  -5كمي ()Objective

شماره رشته:

/

نام و نام خانوادگي

نام و نام خانوادگي

نام و نام خانوادگي

كارشناس 1

كارشناس 2

كارشناس 3

امضاء

امضاء

امضاء

كارشناس همراه

كارشناس مسئول

نام و نام خانوادگي

نام و نام خانوادگي

امضاء:

امضاء:
3

پانزدهمين مسابقات ملي مهارت
فرم نمره دهي
فرم  -5Aكيفي ()Subjective

شماره رشته:

/

نمرات كارشناسان از 01
آيتم

رديف

نام و نام خانوادگي

نام و نام خانوادگي

بارم

كارشناس

كارشناس

كارشناس

0

2

3

نام و نام خانوادگي

كارشناس كارشناس
4

نام و نام خانوادگي

5

نام و نام خانوادگي

كارشناس 1

كارشناس 2

كارشناس 3

كارشناس 4

كارشناس 5

امضاء

امضاء

امضاء

امضاء

امضاء

كارشناس همراه

كارشناس مسئول

نام و نام خانوادگي

نام و نام خانوادگي

امضاء:

امضاء:

4

كد
رديف

نام رشته

1
2

0

رديف

نام رشته

كد جهاني

جهاني

ساخت وتوليد تيمي  3نفره
مكاترونيك (تيمي  2نفره)
وتوليدنفرهتولت333333333ذطيزز
طراحي مهندسي مكانيك
زرطبسناللبلدنننننننفرهنفره)
CNCتراش

33
30

11
11

رباتيك (تيمي  2نفره)
كابينت سازي (چوبي)

23
20

30

11

اتصاالت چوبي

20

31

11

جواهر سازي

21

CNCفرز

31

23

گل آرایي

21

31

21

خياطي ( فناوري مد)

31

1

جوشكاري

13

22

قنادي (شيریني پزي)

32

1

كاشي كاري دیوار و كف

12

23

فناوري اتومبيل

33

1

صافكاري خودرو

13

20

آشپزي

30

13

لوله كشي و گرمایشي

10

20

نقاشي خودرو

31

11

الكترونيك

11

21

طراحي فضاي سبز
(تيمي  2نفره)

31

12

طراحي وب

11

21

تبرید و تهویه

31

13

تاسيسات الكتریكي

11

21

فناوري اطالعات – مدیریت سيستم هاي
تحت شبكه

31

10

كنترل صنعتي

11

21

فناوري طراحي گرافيك

03

10

آجرچيني

23

33

مدیریت آب و فاضالب

3
0
1

فناوري اطالعات-

راه كارهاي نرم افزاري براي

تجارت

پانزدهمین مسابقات ملي مهارت
فهرست اسامي قبول شدگان مرحله استاني

فرم شماره 8

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

رشته

رديف

نام و نام خانوادگي

جنسیت
زن

مرد

تاريخ تولد
روز

ماه

نمره

رتبه

سال

مشخصات فوق مورد تايید است.
مسئول مسابقات استان:

مدير کل:

سطح

نوع

تحصیالت

داوطلبي

وضعیت
نظام
وظیفه

سابقه حضور
در مسابقات
ملي
سال

رتبه

مالحظات

پانزدهمین مسابقات ملي مهارت
اسامي کارشناسان همراه مرحله کشوري

فرم شماره 9

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

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته

جنسیت
زن

تاريخ تولد

مرد

روز

مشخصات فوق مورد تايید است.
مسئول مسابقات استان:

مدير کل:

ماه

سال

سطح

وضعیت

تحصیالت

استخدامي

سابقه حضور در مسابقات
ملي
سال

عنوان

مطابق با ليست رشته هاي مسابقات):
نام :

نام خانوادگي :

محل تولد

شماره شناسنامه :
تاريخ تولد :روز

شماره ملي :

نام پدر:
 /ماه

ديپلم □ فوق ديپلم □ ليسانس  □ :فوق ليسانس □ :
مربي □
كارشناس□

پيماني □
پيماني □

رسمي □ :
رسمي □ :

حق التدريس □
قراداد مشخص □

محل الصاق
عکس

 /سال

دكترا□ :

رشته تحصيلي :

رشته تدريس:

سابقه کار:

عنوان پست:

سابقه کار:

نام دستگاه :
پست سازماني :

مربي □ :

رشته تدريس :

سابقه كار:

كارشناس □ :

رشته تحصيلي :

نام نرم افزار كاربردي :
نام نرم افزار كاربردي :

نام زبان خارجه:
نام زبان خارجه:

ضعيف□
ضعيف □

متوسط □
متوسط□

خوب □
خوب □

عالي□
عالي □

ضعيف □
ضعيف □

متوسط □
متوسط □

خوب□
خوب □

عالي □
عالي□

عنوان دوره:

مدت:

عنوان دوره:

مدت :

محل آموزش:
محل آموزش:

عنوان :

سال:

رشته :

عنوان :

سال :

رشته :

سال:

عنوان :

رشته:

سال :

عنوان :

رشته:

رشته:

سال اخذ مدرك:

رشته :

سال اخذ مدرك:
نوع حساب:

كد شعبه:

نام شعبه :

شماره تلفن :

محل كار:

شماره تلفن :

محل سكونت:

شماره تلفن همراه :

آدرس الكترونيكي :
تاريخ و محل امضا كارشناس
موارد فوق مورد تائيد اينجانب است
:

تاريخ و محل امضاء:

:

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر

