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 مقدمه

هااي شاي ي و   ها و اقتصاد برمهاارت شرايط خاصي كه امروزه تحوالت مستمر فناوري

اي را  براي هماهنگي با اين هاي فني و حرفهوجود آورده است، جايگاه آموزشبازار كار به

مهاارت    م اي وضعيت متحول را، بسيارموثرتر ساخته است. در همين راستا نيزمسااباات  

وغير رسمي وآموزش هاي ضمن خدمت جايگاه ارزشمندي  آموزش رسميدرارزيابي نظام 

عضوسااازماج جهاااني داشااته ، برااوري كااه تمااام كوااورهاي توسااعه يافتااه صاانعتي   

 وهر ساله به صورت گسترده اي در اين مساباات شركت مي نمايند  بوده  ( WSIمهارت)

تجربة حضور موفق جمهوري اسالمي ايراج در طاي ننادين دوره از مسااباات جهااني     

هاي م اي را  يافته و در حال توسعه، اهميت رقابتمهارت و رويارويي با كوورهاي توسعه

مساباات م ي دو ننداج نموده است و سازماج را مصمم ساخته تا هرساله بر بهبود كيفيت 

مساباات بين الم  ي مهاارت باا بهاره گياري ازتجرباه      دفتر بيافزايد درهمين راستا مهارت 

با اتکا بر دانش و  را مساباات م ي مهارتپانزدهمين  ازمساباات م ي مهارت، نهارده دوره 

ريازي و  اين سازماج برناماه كارشناساج ، مربياج ومديراج تجربيات ارزشمند نندين ساله 

تماامي اساتانها ومراجار مارتبط گاام      ، با تنظيم اين منووروابالغ به  جهت اجراي مناسب

مهارت آموزي جواناج اين مرز وبوم برخواهد داشت .ديگري در ارتااء فرهنگ 

 

 

 

 

 المللي مهارتبين دفتر مسابقات
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 كليات :فصل يكم

 تعريف مسابقات ملي مهارت - 1 ةماد

شناساايي و  موجب كه اي مهارت فني و حرفههاي جواناج كوور در زمينه مياجرقابت سا لم 

 د.شومي و نخبگاج مهارتيكوف استعدادهاي برتر

 اهداف مسابقات ملي مهارت - 2ماده 

 اين مرز وبوم فرهنگ مهارت آموزي در مياج جواناجارتااء -1-2

هاي مهارتي واهميت ناش آج در توسعة اقتصاد به عموم ماردم وج اب   معرفي آموزش -2-2

هاي اقتصادي، صناير وصنوف براي مواركت هرنه بيواتر در اجاراي   نظر مسئوالج، بنگاه

 مساباات م ي مهارت.

 ارتااء سرح استانداردهاي آموزش مهارت در كوور -3-2

 هاي جهانياي كوور تا سرح مهارتهاي حرفهايجاد بستر مناسب براي ارتااي مهارت -2 -4

 ريزي براي رفر آنها.اي و برنامههاي فني وحرفهو شناسايي كمبودها در آموزش

اي .حرفهايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطالعات فني و تجارب  -5-2

 فراهم نمودج فرصت مناسب براي رقابت سالم مياج جواناج كوور -6-2

هااي  اي جواناج ومعرفي افراد ماهر ونخبه به صناير وبنگاهكوف استعدادهاي حرفه  -2 -7

 اقتصادي.

ايجاد انگيزش در جواناج براي كسب مهارت وايجااد سيساتم ارزياابي نظاام آماوزش       -8-2

 مهارتي كوور.

 شرايط ثبت نام متقاضيان در مسابقات مهارت - 3 ةماد

 .ايراججمهوري اسالمي تابعيت  -1-3

 .جمهوري اسالمي ايراج ادياج تصريح شده در قانوج اساسيمس ماج يا پيرو يکي از  -2-3

 .قانوج اساسي جمهوري اسالمي ايراجالتزام عم ي به  -3-3

 مواد مخادر و عدم اعتياد به هرگونه  مسابااتحضور در  برايو رواني داشتن سالمت جسمي -4-3

 و روانگرداج

 مصوب شده از طرف ستاد اجرايي مسااباات   ضوابطقوانين و تماميالتزام به رعايت  -5-3

 .مساباات
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و  «سـاتت و وولیـت ویمـي   »ي هاا  باراي رشاته  ،شاركت كننادگاج   سان  ابتادایي   تاريخ دقيق -3 -6

)حتي باا احتسااب ياو روز    .استبه بعد22/21/2912ها رشتهباقي وبراي  22/21/2986«مكاورونیك»

 كمترويا بيوتر محاسبه مي شود (

شارايط  باه بعاد    11/11/1376سال مي باشد يعني متولادين   15حداقل سن شركت كنندگاج  7-3

 سني حضور درمساباات م ي مهارت را دارا نمي باشند

هااي  هاي  ياو از رشاته   مجاز به شاركت در   گذشتهادوار  مدال آوراج مساباات م ي مهارت ،  :2ةوبصر

 .نمي باشند مهارت مساباات م ي

دو  یکیی ا  می توانند در دوره های آتی درشرط داشتن شرایط سنی انفرادی به رشته های مدال آوران : 1وبصرهً 

  رشته مکاترونیک وساخت وتولید تیمی حضور یابند .

 بال مانع می باشد .شرکت در مسابقات دوره  4حضور شرکت کنندگانی که مدال کسب نمی کنند تا : 9وبصرهً 

 رساني  اطالعفصل دوم: 

 رسانياطالع– 4 ةماد

و  يباه صاورت سراسار   از طريق جرايد عمومي ووسايل ارتباط جمعاي   رسانياطالع -

آموزشاي و صانعتي    تمامي سازمانهاي حضوري به  ةيا مراجع مکاتباتق يو از طر كووري

 انجام مي پذيرد. يفرهنگ يهاكانوجو  ي، صنعتيآموزش يهاارگاج ،واصناف

. 



 ثبت نامبرای و مدارك الزم  ثبت نام ةنحو  - 5 ةماد

 ثبت نام ةنحو

باه  كواور   ايدر پرتال جامر ساازماج آماوزش فناي و حرفاه     الکترونيکيثبت نام  -1

 22/31/ 21لغایت  31 /2/22 واریخ ازمرحله اول در دو مرح اه   advari.irantvto.irآدرس 

د.پذيرانجام مي 25/21/31لغایت  18/22/31 واریخ ومرحله دوم از

 پس از ثبت نامجهت ارائه به مراكز فني وحرفه ای در سراسر كشور مدارك الزم 

 جديدتمام رخ  3×4عکس  - 5 -1

 شناسنامهكپي از تمام صفحات  - 5 -2

 كپي كارت م ي - 5 -3

 يا معرفي نامه از نهاد آموزشي مرتبط مدرك تحصي يآخرين كپي  -4-5

 .ر و مومول(ونظام وظيفه )براي داوط باج ذككارت پاياج خدمت يا معافيت  - 5 -5



 2931دیماه                                                مسابقات ملي مهارت                                       پانزدهمینمنشور 

 

4 

 

كه معافيات  ج ذكوراويژه داوط بج بهدانوجوياج و محصالبراي گواهي اشتيال به تحصيل  -6-5

 .دارندتحصي ي 

 يمراحال مسااباات م ا    هرياو از حضاور در  باراي  ن ياز والد يكتب ةنامتيرضا هارای -7-5

 .مهارت

هريو از حضور در   جهت،هلأداوط باج خانم مت يبرانامة كتبي از همسر رضايت هارای -8-5

 .مهارت يمساباات م  مراحل 

خ يتاار آنهاا تاا    يسارباز هساتند و   يكه در حال انجام خدمت مادس سارباز  يفراد ا  شركت:2 ةوبصر

ن دوره از مسااباات بالماانر   يا در امجاز  يط سنيموروط به داشتن شرارسد ياج ميبه پا 31/6/1313

ساربازاج موامول   اج خادمت  يا خ پايتاار تأيياد  و محال خادمت    يهاز فرماندتأييد  ةبرگ ةارای است.

 ست.يو الزاميةتبصر

به بعد 31/5/1314از خ اعزام آناج يتارو دارند دفترنه آماده به خدمت كه  يانيحضور متااض:1 ةوبصر

 بالمانر است.است، 

متااضياج شركت در مساباات م ي مهارت، فاط مجاز باه شاركت در مسااباات مهاارت ياو      :9وبصرة 

 .استاج مي باشند

ا  مسابقات ا یک استان شرکت نمیوده انید   رقابت کنندگان مرحله کشوری که در یک دوره : 4وبصرة 

هر مرحلیه ا  مسیابقات   در دوره های آتی امکان شرکت ا  استان دیگری راندارند ودر صورتی که در 

استان در رشته مذکور صیفر در  خالف این امر ثابت گردد کلیه توفیقات به دست آمده منتفی وامتیا  

 نظر گرفته می شود.

 اجرای مسابقات: سومفصل 

 مراحل مسابقات–6ةماد

 .شودمي استاني و كووري برگزار ،شهرستاني ةمساباات در سه مرح 

 شهرستاني ةمرحل -2-8

وياژه  آموزشاي باه   ساازمانهاي ديگار  اصاناف، صاناير و  ف سازماج در تعامل باا  اهدادر اجراي 

 هاا اساتاج و استفاده از ظرفيات  اي فني و حرفههاي دانوگاه جامر ع مي و كاربردي و آموزشکده

عم ي بوده ومرح ه كتباي ،  وكتبي  از مسابااتصنوف اجراي اين مرح ه  و در جذب مواركت صناير
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شاركت در   باراي نفرات برتار و منتخاب ايان مرح اه      .سازماج برگزار مي شود   مرابق آزمونهاي ادواري

 به دفتر مساباات مهارت معرفي خواهند شد. از طريق سيستم پورتالمرح ه استاني 

 مي باشد. 31/ 19/21و 31 / 22 / 15تاريخ برگزاري آزموج مرح ه شهرستاني  -1-1-6

اداره تأيياد  مورد اي و حرفه عمومي يهاصالحيتاز نظر مي بايست  يشهرستان ةمرح شدگاج قبول :2 ةوبصر

 قرار گيرند.  استاج مربوطاي و حرفه يآموزش فنكل 

از ميااج قباول    خواهاد باود.   51نماره   كسب حداقل  با ومرح ه شهرستاني به صورت آزموج كتبي :  1وبصرة 

با برگزاري آزموج عم ي نسابت باه انتخااب نفارات برتار و معرفاي باه        ، استانها شدگاج مرح ه شهرستاني 

 مرح ه استاني اقدام خواهد شد.

 استاني ةمرحل -1-8

عم اي   هااي هژبر اساس پرو وها زماج و هماهنگ در تمامي استاجهم به صورتكه اجراي اين مرح ه 

 م ي مهارت خواهد بود .مورد تاييد دفتر مساباات 

 2939سال اردیبهشت  21و22 :استاني ةمساباات مرح  يخ برگزاريتار -1-2-6

 .ساعت 8و حداكثر  4: حداقل مساباهمدت زماج  -2-2-6

 .يعم  ةجش: پروژسن ةنحو -3-2-6

را كسب كارده  امتياز  111از  71در اين مرح ه نفر برتر هر استاج در هر رشته كه حد نصاب  -4-2-6

 .يابدمي راهمرح ة كووري باشد به 

اي يدياه صاالحيت اخاالر حرفاه    أيو تمادارك   تماامي فرم ثبت نام باه هماراه    يكپ -5-2-6

مهاارت  الم  ي بينبه دفتر مساباات 91/9/2939خ يست تا تاريباين مرح ه مياشدگاج قبول

 ارسال شود.

ادارات كل موظفند تنها در صورت تاييد كميته فني استاج اقدام به اعزام برگزيادگاج   :2وبصرة 

مرح ه استاني به مرح ه كووري نمايند .اين تايياد ناشاي از گزارشاات كتباي وشافاهي در      

 بود.خصوص اشتيار ،انگيزه ومهارت هاي فني وتخصصي از عم کرد برگزيدگاج خواهد 

هاايي  در رشتهتواند مي استاجهركل  اج مدير،راهيابي نخبگاجبه منظور تسهيل در :1 ةوبصر

در فناي و كارشناساي   هااي  پاس از بررساي  ، اناد برگزيده نداشته شهرستانيكه در مرح ه 

را به صورت ماوردي   تيمي يو تيمهاي يو نفر و در رشته،زيرصورت احراز يکي از شرايط 

 معرفي نمايد:ه دفتر مساباات م ي مهارت ب استاني ةحضور در مرح  براي

.در كنکور سراسري 3111زير  ةداشتن رتب -1

.مدال مساباات ع مي يا كاربرديافتخارات ياداشتن  -2
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.قل مدرك فور ديپ م در رشته مربوطداشتن حدا -3

.عضويت در بنياد م ي نخبگاج -4

مبناي بار    هاي صنعتيو شركتها نامه از صنوف، اتحاديهيديه و معرفييأداشتن ت -5

 .نخبه بودج

مسااباات  شروع قبل از ين منوور ا  6-2بند 2تبصره مومول اسامي افراد تااضا و  :9 ةوبصر

معرفاي  مهاارت  الم  اي  باين به دفتر مسااباات  رسمي طي مکاتبه  بايست مي استاني  ةمرح 

 گردند.

 كشوری ةمرحل -9-8

 شده از طرف ساتاد اجراياي   تعيين هايدر محل ،هااستاج ، منتخبين در مرح ه كووري مساباات

 به رقابت مي پردازند. يکديگربا روز كاري  4 يا 3 در

 2939شهریور ماه  25لغایت  5:يخ برگزاريتار -1-3-6

 .ساعت 22: حداكثر مساباهمدت زماج  -2-3-6

 .يسنجش: پروژه عم  ةنحو -3-3-6

مادال  گونه تعهدي نسابت باه اعازام قرعاي     هي كوور اي آموزش فني و حرفهسازماج  -4-3-6

ندارد.را مهارت به مساباات جهاني آوراج مساباات م ي مهارت 

مسااباات   ،افاراد بنادي  رتباه و  كنندگاجشركتبه منظور امکاج ارزيابي از توانمندي :2ةوبصر

 8با حضور حاداقل  ،كه براي اولين و دومين بار برگزار مي شوندهايي رشتهمرح ة كووري 

 نفار  12 لحداقبا حضور  ،كه براي سومين بار برگزار مي شوندهايي ورشته كنندهشركتنفر

 مي يابد.رسميت 

تییم   01تیم وسومین بار حداقل  8های تیمی اولین ودومین بار با حداقل  خصوص رشته در :1وبصرة

 مسابقات رسمیت می یابد .

مرح اة كواوري   استاني در آج رشته در مسااباات  ة مرح شدگاج قبولننانچه به هر دلي ي 

. دفتار  كمتار شاود   معين شده فوراز تعداد شروع مساباه  يبراكه طوري  بهحاضر نووند 

را پيگيري و در صورت قصور از سوي استاج يا  كنندگاجشركتم حضور دمساباات داليل ع

انضااباطي و جهاات ضااوابط اتخاااذ تصااميم  باارايگاازارش الزم تهيااه و  ،شااركت كننااده

 مساباات خواهد رساند.ي كميته فنواجراي رشته به اطالع  تنبيهي
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از رساميت خاار    كنناده  شركتيو به دليل كاهش تعداد  ةكه در تبصرهايي رشته :9 ةوبصر

ار باه صاورت نمايواي برگاز    مي تواناد   كميته فني مساباات در صورت صالحديد اند، شده

ايان منواور    11از تساهيالت مااده    رشاته هااي نمايواي    برگزيدگاج  قابل ذكر استشوند 

 .باشندبرخوردار نمي 

در ياو  مرح ة كووري ةبه ع ت عدم برگزاري مسابا ،دويو و  ةافرادي كه در تبصر: 4ةوبصر

در صورت احراز شرايط ساني و برگازاري   اند بازماندهمرح ة كووري رشته، از حضور در 

( شهرساتاني   ة)بدوج شاركت در مرح ا   استانيمرح ة در  مي توانند  ،آتي در سالات مسابا

 حضور يابند .

ــر اي سااازماج آمااوزش فنااي و حرفااه  گااذاريسياسااتشااوراي  تصااميماتبراباار  :5ةوبص

كميتاه  كه در ارزيابي به عمل آماده توساط   هايي صرفاً در رشتهسازي اردوهاي آمادهكوور

مسااباات جهااني    ساومين مهارت مجاز به حضور در نهل و الم  ي بيندفتر مساباات فني و

كاه از نظار    يآورانا مادال توخيص داده شوند، توکيل خواهد شاد و (2115 -برزيل مهارت )

الم  اي  باين دفتار مسااباات   تأيياد  مورد اي و اخالر حرفه يو اجتماعاي حرفهي هاصالحيت

 -)برزيال  مهاارت   يمسااباات جهاان   يسازآماده يمجاز به حضور در اردوها هستند مهارت

 .خواهند شد(2115

 -)برزيال  مساباات جهاني مهارت  سومينو نفرات اعزامي به نهل و ها رشتهاسامي  :8ةوبصر

عماومي و  هااي  و بررساي كامال صاالحيت   ساازي  آمااده پس از برگزاري اردوهااي   (2115

ساازماج  ثبات ناام   تعياين شاده   آخرين مه ات  تا حداكثر، نظرتخصصي آنها در رشته مورد

 د شد.نقرعي خواه ) سه ماه قبل از اعزام (،جهاني مهارت

مادال آوراج  )باه غيار از   ساازي  آمااده در اردوهااي   مجاز به حضوري هاگروهديگر :1ةوبصر

توسط دفتر مسااباات باين الم  اي    مساباات م ي مهارت( در كميته فني مساباات تصويب و 

 خواهند شد.دعوت سازي آمادهاردوهاي  مهارت به

،  باا در نظار   6هاي محاذوف مراابق تبصارة   برگزيدگاج حاضر در اردوها در رشته :6وبصرة

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.

 

 طراحي پروژه– 7 ةماد
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 شهرستاني ةمرحل -2-1

دفتار ارزشايابي ومهاارت باا همااهنگي دفتار       به طور يکساج كووري توسط اجراي اين مرح ه 

 به انتخاب استاج است. عم ي پروژه و طراحيصورت مي پذيرد   بين الم  ي مهارت  مساباات 

 استاني ةمرحل– 1-1

 8و حاداكثر   4)حاداقل  را خاود   يوانهاد يپهااي  ژهسات پارو  يبامي هااستاج تمامي -1-2-7

و يا هماراه با را پاروژه  ل يا پروژه مساباات آمااده نماوده و فا   قالب تعريف شدهساعت( در 

 ند.يل نمايمهارت تحوالم  ي بينبه دفتر مساباات 2/1/2939تا تاريخ آج  يكاغذ ةنمون

باا   هاا اساتاج از يوانهاد يپهااي  افت پاروژه يمهارت پس از درالم  ي بيندفتر مساباات  -2-2-7

ج و مربيااج دروج و باروج   او متخصصا ( 7-2-1)طراحاج پروژه بند ها حضور طراحاج پروژه

پاس ازانتخااب    و  بررساي   26/1/13ليايات   24در روزهااي  پيوانهادي را هاي پروژهسازماني 

 .شدخواهد  ارسال  هااستاجبه  6/2/13در تاريخ قبل از زماج مساباات پروژه 

ي و عتواحادهاي صان   ،توانند از كارشناسااج باا تجرباه ساازماج    مي طراحاج پروژه:2 ةوبصر

 باشند.  ها و اساتيد دانوگاه اصنافخدماتي و

باه  مهاارت  الم  اي  بيناينترنتي دفتر مساباات  ةگذشته در سامان هايسالهاي پروژهبانو )

 (.استموجود WWW.SKILL.IRANTVTO.IRنواني 

 باراي مهاارت  الم  اي  باين مساباات با حضور نمايندگاج دفتر مساباات سرح از اين  :1 ةوبصر

 نظارت بر اجراي صحيح مساباات برگزار خواهد شد.

 مرحلة كشوری– 1 -9

دفتر  و تحت نظارتموخص ومجاز هاي در رشتهمرح ة كووري هاي پروژهنمونه  -2-3-7

و مربيااج  متخصصاج از متوکلتوسط كميته تخصصي رشته و الم  ي مهارت بين مساباات

واحادهاي صانعتي    دانوگاهي و صااحب نظاراج اصاناف   ج ادروج و بروج سازماج و مدرس

طراحاي و دراختياار عماوم قارار       وكاربرد در صنعت جهانيمساباات و با رويکرد  مربوطه

خواهد گرفت.

 ةمونا شاروع مسااباات( ن   روز قبال از  3)مسااباات كواوري    يبرگازار در زماج  -2-3-7

ماورد باازنگري   مساباات مرح ة كووري حاضر در كارشناساج وسي ة تمامي بهها پروژه

و باه عناواج   داده تيييار  پاروژه را  درصاد   31كثرحداتوانندكارشناساج مي قرار گرفته و

درصد  31ودر صورت نياز به تييير بيوتر از  ارایه نمايندمرح ة كووري در اص ي ةپروژ

http://www.skill.irantvto.ir/
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كارشناس مسئول موظف به دريافت تایيديه دفتر مساباات بين الم  اي مهاارت پايش از    ، 

 . آماده سازي پروژه مي باشد

صورت خواهد گرفت كه نمونه پروژه آنهاا  هايي در مورد رشته 7-3-2موضوع بند  :2 ةوبصر

 قرار دارد.   WWW.SKILL.IRANTVTO.IRبه نواني ت سازماج يدر سا

مي بايست انجام گيرد كه در فهرست تجهيزات، ابزار و اي به گونهها تيييرات پروژه :1 ةوبصر

 كووري تيييري صورت نگيرد.پروژه قب ي ارایه شده مواد مصرفي نسبت به 

ي يبندي اجرازماج  برنامهو ها تيييري در پروژهگونه پس از شروع مساباات هي  :9 ةوبصر

 .نيستپذير كار امکاج

 برگازاري مسااباات  نااظر   نخبگاج به عنواجم ي از  بنياد  يندگانينمادر اين مرح ه :4ةوبصر

 حضور خواهند يافت.

 

 سازمان اجرايي :چهارمفصل 

 مديريت اجرايي مسابقات– 8 ةماد

 مسابقات ملي مهارت اجرایيستاد -2-6

جااد تعامال   يمراحل مساباات و ا يبرگزار يهاسياستو اتخاذ ريزي برنامهستاداين  ةوظيف

و باروج  حاداكثر بهاره بارداري از ظرفيتهااي موجاود ساازماج       و  هاا استاجو ها تهين كميب

 باشد.  مي مهارت مساباات م ي برگزاريدر سازماني

 :مسابقات ملي مهارت اجرایيستادوركیب اعضای 

  (اجرايي )ریيس ستاد سازماجريزي برنامهمعاوج پژوهش و -1-1-8

 (ستاد ياعضا)    و ریيس مركز تربيت مربي سازماج معاوناج-2-1-8

  )دبيرستاد(  مهارت الم  ي بينمساباات  مدير دفتر 3-1-8

 )ریيس كميته حفاظت و حراست(         مدير كل دفتر مركزي حراست -4-1-8

 رساني(تب ييات واطالع)ریيس كميتة  مديركل روابط عمومي سازماج  -5-1-8

 (ریيس ستاد اجرایيبه پيونهاد )اجرايي  ریيس كميتة فني و نظارت   -6-1-8

 (اجرایيبه پيونهاد ریيس ستاد) يبانيزوپوتيته تجهيس كميری -7-1-8

) باه پيوانهاد ریايس     ریيس كميتة جذب موااركت  ونمايواگاههاي مهاارتي     -8-1-8

 (اجرایي ستاد

http://www.skill.irantvto.ir/
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 س ستاديبه انتخاب ری هااستاجاي و حرفه يكل آموزش فنراج يدو نفر از مد -1-1-8

تأيياد  و  اجراياي  ریيس ساتاد ي فور به پيونهاد ها ر يو از كميتهتعيين مسئوالج ه :2 ةوبصر

 آموزش فني و حرفه اي انجام مي پذيرد. رياست سازماج

كواور  اي آماوزش فناي و حرفاه   سازماج  سيیتوسط ر ستاد اجراييابالغ اعضاء  :1 ةوبصر

 .شودمي صادر

با توجه به ارتباط مستايم سازماج جهاني مهارت در خصوص وظايف مربوط باه   :9وبصرة 

هاي الزم با كوورهاي عضاو از طرياق نماينادة فناي كواورها، دفتار       ها و هماهنگيبرنامه

الم  ي مهارت به عنواج نماينده فني اياراج در ساازماج جهااني مهاارت معرفاي      مساباات بين

 خواهد شد.

 مهارتالمللي بین مسابقاتتر دفستاد اجرایي و  -1-6

سازماندهي و اجراي مساباات و هدايت عوامال اجراياي    ،ريزيبرنامه ،سياستگذاريمسئول 

باا   حضاور در مسااباات جهااني مهاارت    مسااباات م اي مهاارت و    مراحال   همةدر برگزاري 

 پذيرد.مي صورت ستاد اجرايي مساباات دفتروهماهنگي 

 رسانيوبلیغات و اطالع ةكمیت -9-6

مخت ف از  طرره ات بمسابا مراحل مخت فدرخصوص رساني اطالعتب يغ وته ين كمياةوظيف

، برگازاري مراسام   يگروههاي و رسانه ييويو راد يونيزيت و تيزر ، بروشور،پوستر جم ه

 .استزماج مساباات  اختتاميه و ،افتتاحيه

 ونمایشگاههای مهاروي   جذب مشاركت ةكمیت  - 4-6

 باراي صنوف و واحادهاي توليادي و خادماتي     ،اتحاديه ،ارتباط با صنايرته يكمن يا وظيفة

 .است مسابااتهر نه بهترجذب همکاري و مواركت آناج در برگزاري 

 وجهیز و پشتیباني ةكمیت  - 5-6

ابازار و لاوازم    تادارك ، هاا كارگااه منظور تجهيز ه ب مورد نيازتأمين منابر ته ين كمياةوظيف

( و پواتيباني  يفنا  ةتا يس كميریتأييد مورد هاي موردنياز مساباات )طبق شرح فني رشته

 .مالي و تداركاتي است ،يازنظر ادارمراحل اجرايي مساباات 

 حراستحفاظت و  ةكمیت  - 8-6

در از جنبه هاي مخت اف  الزم به منظور برقراري امنيت هاي هماهنگيايجادته ين كمياوظيفه 

 اجراي مساباات مي باشد. مراحل ك يه 

 اجرائينظارت  و فني  ةكمیت -1-6
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 موااکالترسايدگي باه   مسااباات و  صااحيح ايان كميتاه نظااارت كامال بار اجاراي       ةوظيفا 

 .است در زماج مساباات مواردديگر سرپرستاج تيم و ،كارشناساج ،كنندگاجرقابت

 ةهما در عضاو ثابات   به عناواج   يوةنمايندمهارت يا الم  ي بينمساباات دفتر ر يمد:2 ةوبصر

 خواهد بود.ها كميته

از طرف ریيس ستاد اجرايي مسااباات تعياين   اجرایي نظارت فني و  اعضاي كميته: 1وبصره .

 خواهند شد.

 عوامل اجرايي مسابقات ملي مهارت -9ةماد

 و استاني عوامل اجرایي مسابقات ملي مهارت در مراحل شهرستاني  -2-3

اساتاج  مساباات مهارت اجرايي كميته  ةبرعهدو استاني شهرستاني  ةمساباات م ي مهارت در مرح  

 .  است

 اجرایي مسابقات استان ةكمیت یوركیب اعضا -2-2-3

 (ييته اجرايكمس يری)    مديركل استاج  -1

 (ييته اجراير كميدب)  مسئول مساباات م ي مهارت استاج  - 2

 .آموزش ةيا ریيس ادارسنجش و ارزشيابي  ةریيس ادار -3

 روابط عمومي مساباات:  تب ييات و اطالع رساني مسئول  -4

 .آموزش در صناير :جذب مواركت مسئول  -5

 اجراييته يكمس يریكل استاج به انتخاب  ةمعاوج ادار :مسئول فني و اجرايي  -6

 پوتيبانيو  يامور عموم ةس اداريری:تجهيز و پوتيباني مسئول  - 7

 مسئول حراست استاج :مساباات حراستحفاظت و مسئول  - 8

 .شکايات به انتخاب مدير كل استاج رسيدگي بهمسول -1

 .و صناير و اصناف يندگاج بخش خصوصينما -11

در ي آموزشاي  هاا ارگااج مناسب ديگار  حضور براي مناسب  يايجاد بستربه منظور :2 ةوبصر

 ةتيدر كمنيز به عنواج مدعو  هاارگاجتواند از نمايندگاج مدير كل استاج مي ،مهارتمساباات 

 عمل آورد.هدعوت باستاج  يياجرا

 استانمهارت اجرایي مسابقات ته یكمةوظیف -1-2-3
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شهرساتاني و   اجراي صاحيح مسااباات    ،هماهنگي و نظارت بر تجهيز كارگاه ،ريزيبرنامه

مسااباات  دفتار   برابار ضاوابط و دساتورالعمل هااي     برگزيادگاج داوري و اعاالم    ،استاني

 كووري. مرح ةشركت در براي مهارت الم  ي بين

در و رسايدگي باه شاکايات     اجراي مساباات و انتخاب نفر برتردر مسئوليت صحت  :2 ةوبصر

 .است استاجاجرايي ةتيس كميریبر عهده مراحل شهرستاني و استاني 

 :نت ازاعبارت (كشوریملي )ةمسابقات ملي مهارت در مرحلعوامل اجرایي   -1-3

 اعضاي ستاد اجرايي مساباات– 1

 .مهارتالم  ي بينمساباات دفتر كارشناساج - 2

 .اعضاي كميتة فني - 3

 .مساباات اجراي  فرايند نظارت بر ي درياجرانمايندگاج ستاد  -4

 .رسانياطالعتب ييات و  ةكميت ياعضا - 5

 .وبرگزاري نمايوگاههاي مهارتي كميتة جذب مواركت ياعضا - 6

 .ة تجهيز و پوتيبانيكميت ياعضا - 7

 .حراستحفاظت و ةكميت ياعضا - 8

 .نظارت و رسيدگي به شکايات ةاعضاي كميت -1

 .،معاوج و ستاد رشتهمسئول اجكارشناس -11

 .داور اجكارشناس  - 11

 .رشتهفني و تجهيز  كارشناساج -12

 .هاتيم اجسرپرست - 13

 .هااستاجمهارت در  يمساباات م  يبرگزار جمسئوال -14

مساااباات در  ياايتااه اجرايمهااارت كم يرمتمركااز بااودج مساااباات م اايدر صااورت غ: 2 ةوبصــر

الم  اي  باين دفتار مسااباات    ةندينما ،ركل استاج، ناظر ستاديت مديبا عضو ،يمجر يهااستاج

 يگار اعضاا  يو داساتاج  مهارت  يمساباات م  ي، مسئول برگزاراستاجمهارت، مسئول حراست 

ف مرباوط  يل و به انجاام وظاا  ي( توکریيس ستاد اجرايي مسابااتص يط )به توخيواجد شرا

 (1 ةپيوست شمار)د.ينمامي اقدام
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باه انتخااب    هااستاجج از ستاد و ديگر ا، ناظرمرح ة كوورينظارت بر برگزاري براي -1 ةوبصر

، تعياين و باه   (2 ةپيوسات شامار  با شرح وظاايف مواخص )   ریيس ستاد اجرايي مساباات و

 اعزام خواهند شد.به عنواج عضوكميته اجرايي ي ميزباج مساباات م ي مهارت هااستاج

 رشته و معاونكارشناس مسئول  - 9-3
 :كارشناس مسئول

 يپاروژه و اجارا   يطراحا براي ،كننادگاج هدايت ورهبري كارشناساج داور و رقابات مسئول 

 (3ةپيوست شمار).را برعهده دارددر رشته مورد نظرمساباات ح و مناسب يصح

عناواج كارشاناس   با به مساباات جهاني  مساباات م ي  در اعزام كارشناس مسئول :2 ةوبصر

 هي  الزامي وجود ندارد. ،كنندهرقابتهمراه 

 اتفاار باه  كارشناسااج   يريمساباات، اگر در شرا يدر صورت بروز موکل در اجرا :1ةوبصر

اتخااذ  براي كارشناس مسئول  ،در صورت عدم ميايرت موضوع با قوانين مسابااتنباشند، 

 51ت )يا اكثر يأو باا ر است موضوع )با اطالع ناظر ستاد( يريگيأموظف به ر ييم نهايتصم

 در ج ساه  يكارشناسا  كاه در صاورتي  .شاود ماي  ييم نهاا يو(، تصميدرصد كارشناساج + 

اظهاار نظار   شاده  م اتخاذيتصام پس از ج سه نمي تواند در خصاوص  ب باشد يغاگيري رأي

پذير نيست.امکاج  ،يريگيأمجدد ج سه ر يو برگزارنمايد 

الم اي  باين دفتار مسااباات   تأييد  قبل از اجرا بايد به 2 ةخذه در تبصرتصميمات مت :9 ةوبصر

قابال اجارا ماي    وپاس از آج   مستار در محل مساباات رسانده شاود نظارت  ةمهارت يا كميت

 باشد.

 (4ة)پيوست شمار .است اجراي مسابااتدر هميار كارشناس مسئول : كارشناس معاون  - 4-3

باه طاور   هار رشاته   در تعداد كارشناس معاوج  ،هارشته متنوعط يبا توجه به شرا :2 ةوبصر

 شود.مي نييتعمجزا 

بار  ت رشاته را يريمدبرنامه تنظيم س معاوج، كارشنا يكارشناس مسئول با همکار :1ةوبصر

 يف اجارا و برگازار  يو وظاا  يبناد ات مربوط به زماجيجزیعهده داشته و اين برنامه شامل 

و كميتاه  باه اطاالع نااظر ساتاد     و قبل از شروع مساباات به صاورت كتباي   است مساباات 

 شود.مي رساندهاجرایي مساباات 

 كارشناس مسئول و كارشناس معاوج نمي توانند از يو استاج باشند. :9 ةوبصر

 گردد.يمهارت صادر مالم  ي بينوج توسط دفتر مساباات اابالغ كارشناس مسئول و مع :4ةوبصر
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در مسااباات  ،به عنواج كارشناس همراه شاركت كنناده   ،ندننمي توامسئول اجكارشناس:  5وبصره 

 حضور يابند.  

 

 نحوه انتخاب كارشناس مسئول و معاون : – 5-3

كارشناس مسئول و معاوج دوره بعدي مساباات از مياج كارشناساج حاضر و حایز شرايط، 

تایياد عم کارد ساال گذشاته      در صاورت گيري توسط كارشناساج هار رشاته و   پس از رأي

 شوند.، براي دوره آتي مساباات تعيين ميتوسط دفتر مساباات

 مالكهاي انتخاب كارشناس مسئول و معاوج :: 2وبصره 

به عنواج دوره   دو داشتن تجربه كافي حضور در مساباات م ي مهارت حداقل  -1

    كارشناس 

 تخصص در رشته مورد نظر   -1

 آشنایي به زبان انگلیسي  -9

داشتن روحیه همکاري با تیم گروه -4

 کوش بودن سخت -5

   يیر مسئولیت پذ -6

کارگروهيروحیه   -7

دیگرانه احترام به دیدگا-8

 انتقادپذیر بودن -3

 تواضعمداشتن روحیه  -21

داشتن اطالعات جامعه شناسي و روان شناسي -22 

 وقت شناس بودن -21

دوره متوالي کارشناس مسئول بوده اند  یک دوره نمي توانندد کارشدناس   1افرادي که  : 1وبصره 

 آوردن مي توانند دوباره کارشناس مسئول باشندوپس از آن به شرط راي مسئول باشند 

 

كارشناس ستاد -8-3  
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در اجاراي  جهت همکااري  كارشناساني هستند كه با دعوت دفتر مساباات بين الم  ي مهارت 

خصوصا در اجاراي صاحيح و    ومعاوجكارشناس مسئول  در كنارمرح ة كووري مساباات 

 .حضور مي يابند كامل قوانين ايمني و بهداشت حاكم بر رشته موردنظر

، مساتثني  هم استاني بودج با كارشناس مسئول ومعاوج  : كارشناساج ستاد، از موضوع 2وبصرة 

 هستند.

 

 همراهكارشناس  - 1-3

دفتار مسااباات    ساوي اعالم شده از ي برابر ضوابط و شايستگي هاو  هااستاجبه پيونهاد 

پاس از تايياد دفتار    و طي دوره هاي تخصصاي كارشناساي مسااباات و     مهارت الم  ي بين

 .(5ةپيوست شمار) .در مساباات حضور خواهند يافت مساباات

 داشاته  ليا باه شارح ذ  اي و حرفه ياخالقي هاصالحيتبايست مي كارشناس همراه -1-7-1

 باشد:

 وگذرانادج دوره كارشناسااج   تجربه كاري مرتبط با رشته داراي مدرك تحصي ي يا -1

 .داوري 

.هاتس ط به نحوه طراحي پروژه و بودجه بندي پروژه -2

.آشنايي با سيستم ارزشيابي مسابااتگذراندج دوره كارشناسي مساباات و -3

.يانگ يسآشنايي به زباج  -4

 .آشنايي كامل با قوانين و ماررات مساباات م ي و جهاني مهارت -5

.حراست ةنظري اخذ -6

حضاور ماي   مسااباات م اي مهاارت    مرح ة كواوري  در كارشناساني كه براي اولين بار  :2ةوبصر

شركت مي نمايند، مگر آنکاه باه تواخيص    ها ارزشيابي پروژهفرايندبه عنواج ناظر در  تنهايابند

 كارشناس مسول نياز به وجود نامبرده در امر داوري باشد.

 6و  3و  2آزموج مربوط باه بناد   به انجام كارشناساج حاضر در مساباات موظف  تمامي :1 ةوبصر

ماي توانناد در داوري مسااباات     كسب حد نصاب نمرهو در صورت هستند  و آزموج تخصصي 

 شركت نمايند.
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ت از عم کرد كارشناسااج  يات همکاراج در صورت رضاينه از تجربيبه لحاظ استفاده به  :9ةوبصر

ز يا نمسااباات   ةدور پاانزدهمين  يشود كه از آنااج بارا   يدوره مساباات سعنهاردهمين همراه 

 استفاده شود.

تواناد كارشاناس معرفاي    ماي هايي كه هر استاج تنها در رشتهست الزم به يادآوري :4ةوبصر

 .داشته باشدكننده رقابتنمايد كه در آج رشته 

استانهایی که برای اولین بار در مرحله شهرستانی واستانی رشته ای را برگزار نموده انید   :5وبصرة 

مرحله کشوری می توانند با هماهنگی واعالم کتبی به دفتر  بهرقابت کننده  راه یابی در صورت عدم 

 .کارشناس جهت کسب تجربه اعزام نماید رشته  2مسابقات حداکثر در

و است  سازماج در موجودمتخصص  يروهايكارشناس همراه ن يمعرف يت براياولو:8ةوبصر

دانواگاه و  اساتاداج  تواناد از  ماي  كارشاناس هماراه  ،طيوراواجاد ال فارد  نباود  در صورت 

  انتخاب گردد. كارشناساج مجرب واحدهاي صنعتي 

 مساباات م ي مهارت مرتبط با يو دوره مساباات جهاني مهارت در دو دوره متوالي  :1وبصرة 

واج كارشناس همراه مجاز نماي  عنه در مساباات دوره بعدي باول حضور مدال آوراج دوره 

 باشد.

 گاج اعزامي به مساباات جهاني مهارت نمي باشد.داين تبصره شامل برگزي

و ط اعالم شاده  ياستاج با شرا يونهاديدر صاورت عدم انربار موخصات كارشناس پ :6ةوبصر

مهاارت مجااز باه حاذف     الم  اي  باين ( دفتار مسااباات   1-6-1)بند احراز عدم شايستگي نامبرده

 .استكارشناس مذكور در هر مرح ه از مساباات 

 شود.مي صادر هاساج همراه توسط استاج مربوطابالغ كارشن:3ةوبصر

 (،11ةفارم موخصاات )فارم شامار     ،(1ة)فرم شمار ياسامموظف به اعالم  هااستاج:21ة وبصر

خ يتاا تاار  هماراه  كارشناسااج   ي يمادرك تحصا   ياول و دوم شناسانامه و كپا   ةصفح يكپ

 .هستند مهارتالم  ي بينبه دفتر مساباات  25/4/39

 در صورت غير موجه بودج در مساباات حضور مي يابندتأخير  كه با كارشناساني :22ةوبصر

 .ظر مي توانند در مساباات شركت نماينداتنها به عنواج نتأخير 

توانناد  ها از آج استاج هستند ميرشتهومعاوج هايي كه كارشناس مسئول استاج  :21وبصرة 

 كننده اعزام نمايند.را به عنواج كارشناس همراه رقابت يفرد ديگر

 هاكارگاهمسئول فني و وجهیز   - 6-3
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در طول مساباات ها قبل از مساباات ونظارت بركاركرد دستگاه هاكارگاهسازي آماده ةوظيف

 (6ةپيوست شمار).داردبر عهده ورفر اشکاالت احتمالي را 

 مدير كل استاج ميزبااج مسااباات  عهده مسئول فني وتجهيز كارگاه به و ابالغ تعيين :2ةوبصر

.است

 هااستانمهارت در  يمسئول مسابقات مل  - 3-3

ن و پاس از  ياي استاج تعركل يمد وسي ةبههااستاجمهارت در  يمساباات م  يمسئول برگزار

الم  اي  بيندفتر مساباات و  ن استاجيبه عنواج رابط بمهارت الم  ي بيندفتر مساباات تأييد 

 د.ينمامي فهيمهارت انجام وظ يمساباات م  يدر خصوص برگزار( 7ةوست شماريمهارت )پ

 سرپرست ویم استان  - 21-3

در زمااج  ج اجراياي  مسائوال  كارشناسااج و  ،كننادگاج به عنواج رابط اصا ي ماابين رقابات   

الم  اي  باين كننده انتخااب وباه دفتار مسااباات     توسط استاج اعزام اين فرد.استمساباات 

 (8پيوست شماره ).گرددمي مهارت معرفي

 داوری مسابقات ةنحو  –11ةماد

 مرحله شهرستاني و استاني -2-21

 .استاستان مسابقات  اجرایيةكمیتةبرعهدو استاني داوري مراحل شهرستاني 

مسااباات  دفتر  يو استان يمراحل شهرستان مسابااتارزيابي و نظارت بر حسن انجام براي 

در ايان  د.يا نماماي  اعازام  هاا اساتاج تعياين و باه    ينااظر  ،ازيدر صورت نمهارت الم  ي بين

 مساباات برسد. دفتر كميته و ناظر  ياعضا ،مديركلتأييد  حسن انجام كار بايد بهراستا

 مرحلة كشوری -1-21

ارزياابي   .پاذيرد ماي  انجام هااستاجاز  همراهبا مواركت كارشناساج مرح ة كووري داوري 

باا  و ( 1 ةپيوسات شامار  دستورالعمل )ها پروژه يابيدستورالعمل نحوه ارزش مرابقنتايج 

 .مي پذيردانجام(A 5 -8-5)فرم (CISارزشيابي مساباات) سيستمي هافرماستفاده از 

بايد در محل امني نگهداري شود تا درصورت باروز  ها پروژهو  يابيارزمدارك  تمامي:2ةوبصر

 . گرددمورد استفاده و نياز به بازنگري شو و شبهه 

و تاييد امضامسئول و معاوج و داور كارشناساج  توسطبايست مي  A5و  5ي هافرم:1ةوبصر

 .  دنشو

خواهناد  ناظراني از بنياد م اي نخبگااج در هار رشاته حضاور       كووريدر مرح ه   :9ةوبصر

 .داشت
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ست يبامي كنندهرقابت،مساباات ين برگزاريدر صورت بروز هر گونه موکل در ح  :4ةوبصر

( 11 ةپيوسات شامار  )ارایه شاده  شرح وظايف اين منوور و 15 ةمادخود را مرابق  ضاعترا

 د.ياقدام نما

منووربه طور اعالم كتبي  15مادة  8ها با توجه به بند رسيدگي به تمامي اعتراض :5وبصرة  :

باه هاي    ، روز نهارمپاياج پذير است و پس از پاياج مساباات در و در زماج مساباات امکاج

 اعتراضي رسيدگي نخواهد شد

 

 ناتقدير از منتخب ةنحو –11 ةماد

 استاني ةمرحل–2-22

 .استاجيركل مد توسط استاني ةتادير در مرح لوح  ءاعرا –2-22 - 2

وسي ة استاج به شاکل ماتضاي باا توجاه باه پيونهادوتصاويب       اهداي جوايز به –2-22 - 1

 .كميته اجرايي استاج 

 صنایع ونهادهای آمو شی مرتبطمعرفی برگزیدگان مرحله استانی به  -22 -9-2

مرحله کشوری  ا تجلیل ا  مدال آوران وکارشناسان همراه استان پس ا  با گشت  -22 -4-2

 توسط مسئولین بلند پایه استانی واهداء لوح تقدیرو مستند سا ی ا  مراحل مزبور

 مرحلة كشوری -22 -1

مرح اة  ج امنتخبا باراي  برابرمصوب ستاد اجرايي مساباات مهارت الم  ي بينمساباات دفتر 

 .اعرا خواهد نمودآناج تهيه ودر مراسم اختتاميه به  ،لوح يادبود ،مدال ،جوايزكووري 

 ضوابط اهدای مدال و جوايز -12مادة 

به منتخباج مرح ة كووري به ترتيب باالترين نمرة كسب شده در سيستم ارزشايابي مسااباات،   

اي كواور  وحرفاه ها به نواج سازماج آموزش فني گردد. مدالهاي طال، ناره وبرنز اعراء ميمدال

 و مساباات م ي مهارت مزين است.

 است.CISاعالم نتايج واعراي مدال وجوايز براساس سيستم  -1-12

با يکديگر تاا دو نماره باشاد، مادال      CISمنتخباج هر رشته كه اختالف امتياز آنها در سيستم  -2-12

 نمايند.موابه دريافت مي

 شود.ناره، مدال برنز نيز اعرا ميدر صورت اعراي يو مدال طال ويو مدال  -3-12

 در صورت اعراي دو مدال طال، مدال ناره حذف و مدال برنز اعرا خواهد شد. -4-12
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در صورت اعراي سه مدال طال، مدال ناره حاذف و ننانچاه اخاتالف امتيااز آخارين       -5-12

 عرا خواهد شد.امتياز باشد، مدال برنز نيز ا 2كنندة بعدي كمتر از برنده مدال طال با رقابت

در صورت اعراي يو مدال طال و دو مدال ناره, ننانچه اختالف امتياز آخرين برناده   -6-12

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

ال كسب كنند، ولي موفق به دريافات ماد   511كنندگاني كه نمره باالي به تمامي رقابت -7-12

 نووند ديپ م افتخاراهدا خواهد شد.

 امتيازات و تسهيالت برگزيدگان مرحلة كشوری مسابقات ملي مهارت  -13مادة

: اساتفاده از ساهميه ساربازمربي    )ذكور(دارندگاج مدرك تحصي ي فاور دياپ م وليساانس    -1-13

انتظاامي   اي كوور با نياروي حرفه نامة سازماج آموزش فني وسازماج)با رعايت ضوابط تفاهم

 جمهوري اسالمي ايراج(

دارندگاج مدرك تحصي ي ديپ م )ذكور(: استفاده از سهمية سربازكارشاناس ساازماج    -2-13

اي كوور  با نيروي انتظامي جمهوري حرفه نامة سازماج آموزش فني و با رعايت ضوابط تفاهم)

 اسالمي ايراج(

ر سازماج آماوزش فناي و حرفاه اي    . اولويت جذب ك يه مدال آوراج به عنواج مربي د-3-13

 كوور

دارندگاج مدال طالي مساباات كووري،برگزيدگاج اعزامي به مساباات جهاني مهارت  -4-13 

آوراج مساباات جهاني مهارت از تسهيالت بنياد م ي نخبگاج به شرح زير بهره مند مي و مدال

 گردند

 ساليانة مهارتهاي اول)دارندگاج مدال طالي كووري( مساباات الف( رتبه

 تسهيالت نظام وظيفه )براي دانش آموختگاج مارر كارشناسي و باالتر از آج(. .1

 كمو هزينة عمرة مفرده. .2

 اعتبار نوآوري و شکوفايي در سرح سه. .3

 ب( اعزام شدگاج به مساباات دوساالنة جهاني مهارت

 آج(.تسهيالت نظام وظيفه )براي دانش آموختگاج مارر كارشناسي و باالتر از  -1

 سفر عمره مفرده. -2

 اعتبار نوآوري و شکوفايي در سرح دو. -3
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هااي اعاالم شاده در وبگااه     وام مسکن ويژه نخبگاج در سرح دو )براساس اولويت -4

 بنياد(.

 هاي اول تا سوم مساباات دوساالنه جهاني مهارت ( رتبه

 آموختگاج مارر كارشناسي و باالتر از آج(.تسهيالت نظام وظيفه )براي دانش -1

 فر عمره مفرده.س -2

 اعتبار نوآوري و شکوفايي در سرح يو. -3

 كمو هزينه شركت در يو دورة آموزشي مهارت در سرح عالي. -4

هاي اعاالم شاده در وبگااه    وام مسکن ويژه نخبگاج در سرح يو )براساس اولويت -5

 بنياد(.

در ايان  تييير در تسهيالت بنياد م ي نخبگاج از اختيارات بنياد فور بوده و ساازماج   وبصره:

 خصوص مسئوليتي ندارد.

 

 

 

 جذب مشاركت: پنجمفصل 

كواوري در برگازاري ايان مسااباات در ك ياه      و امکانات  ياز توانمند يريبه منظور بهره گ

 جاذب موااركت   تاه يكم تواکيل  ست باا يبامي از زماج ابالغ منوور هااستاج تمامي، سروح

 يدر برگازار  يخصوصا دولتاي و بخش هر نه بيواتر جذب مواركت  برايدات الزم را يتمه

 بيانديوند. يو م  ياستانشهرستاني، مراحل 

از  يز باه نحاو احسان و ماتضا    يا مساباات ن يجارهاي نهينسبت به كاهش هز هااستاج

د توجاه داشات موااركت    يا ناد، با ياستفاده نما يو صنعت يآموزش ينهادها تماميمواركت 

لحااظ   هاا اساتاج عم کرد يابيا مساباات به عنواج شاخص ممتااز در ارز  ياج در برگزاريحام

خواهد شد.



 فصل ششم: اقدامات انضباطي

 اقدامات انضباطي در مسابقات ملي مهارت - 14 ةماد

 ،جدر مسااباه )مسائوال  عوامال برگازاري    تماامي در صورت احاراز تخ اف از مااررات،      -1-14

سرپرساتاج    ،كارشناسااج  ،كارشاناس معااوج   ،كارشاناس مسائول   ،داوريهيئات   ،نمايندگاج
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ساتم مسااباات حاذف    يقدامات انضاباطي مواجاه و از س  با احسب مورد دهنده( كارگاه و مساباه

 ز امکاج حضور نخواهند داشت.يمساباات ن يآتهاي خواهند شد و در دوره

از قانوج و ماررات  يدر مساباه در صورت مواهده تخ ف و تخر يعوامل برگزار ةهم  -2-14

ايان گازارش   . هساتند  اجرایي ةو كميتبه ناظر ستاد تخ ف مورد  يمساباه م زم به گزارش كتب

و گازارش نهاايي   قرار گيرد ات يبه شکا يدگيو رس نظارتةدراختيار كميت ،بايد در موارد خاص

 مساباات برسد. اجراييدر اسرع وقت به اطالع ریيس ستاد بايد نيز كننده مراجر رسيدگي

 بررسي اعتراضات ةنحو -15ةماد

انجاام   ة زيار شاد و باا روناد تعياين    موکالت در زماج مساباات همةرسيدگي به اعتراضات و 

خواهد شد و در صورت عدم اعتراض كتبي در زماج مساباات، رسايدگي باه اعتاراض پاس از     

 اعالم نتايج مجاز نخواهد بود.

 

 كننتگاناالت رقابتؤپاسخگویي به س ةنحو

پاسخگويي باه  براي مراحل زير كنندگاج رقابتال در زماج مساباات براي ؤس وجوددر صورت 

 بايست انجام شود:سواالت مي

 كند.مي با باال آوردج دست خود، كارشناس مسئول را آگاهكننده رقابت -1

نماياد  مي دوتن كارشناساني كه كارشناس مسئول تعيينيکي ازكارشناس مسئول يا  -2

 شوند.مي كننده، اعزامال رقابتؤپاسخگويي به س براي

انتااال داده  كنناده  رقابات به كارشناس مسئول اعالم و پاسخ باه  كننده رقابتال ؤس -3

 خواهد شد.

 كننتگانرسیتگي به اعتراض رقابت ةنحو

رسايدگي باه    برايمراحل زير ،كنندگاجرقابتدر صورت بروز موکل در اجراي مساباات براي 

 بايست انجام شود:موکل مي

 دارد.مي موکل خود را به كارشناس مسئول اعالمكننده رقابت -1

 .است در هماج لحظهكننده رقابتكارشناس مسئول موظف به برطرف نمودج موکل  -2

در زمااج برطارف   كنناده  رقابات كارشناس مسئول موظف به حفظ زماج اتالف وقت براي  -3

 در هماج روز جاري است.كننده رقابتضافه به نمودج موکل و دادج وقت ا
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اعتراضاات رقابات كننادگاج و    و كارشناس مسئول موظف است گزارش موکل پيش آمده  -4

رسيدگي باه شاکايات    ةبه كميتصورت كتبي ه برسيدگي به آج را در پاياج هر روز  ةنحو

 ه دهند.یارا

به كننده رقابتتوسط كارشناس مسئول، كننده رقابتموکل  به در صورت عدم رسيدگي  -5

سرپرسات   وساي ة باه استاني كارشناس همراه تأييد  پس از صورت كتبي موکل خود را 

در نظارت استاج فني و ةكميتطرح در  براي ج اجرايي استاجيا مسئوال به ناظراج ستادتيم 

كارشاناس هماراه    يو امضاا تأيياد   باه  حتماً نمايد. اعتراض كتبي بايدمي ارایههماج روز

 باشد. هرسيدكننده رقابت

ماديركل  )ج استاج ديگر مسئوالحضوربا نظارت فني و ةدر كميتناظر ستاد با طرح موکل   -6

 نمايد.ميرا  نسبت به رفر موکل پيگيري الزم (استاج مسئول حراست –استاج 

 ةصورتج سا در  نظاارت  فناي و  ج ساتاد و كميتاه  اناظروسي ة بهشده اقدامات انجام همة -7

 كميته عنواج و پس از پاياج روز به ستاد اجرايي ارایه خواهد شد.

رسيدگي به اعتراضات به صورت روزانه و در زماج باروز مواکل در مسااباات صاورت       -8

خواهد گرفت و پس از پاياج مساباات در روز نهارم ديگار باه هاي  اعتراضاي رسايدگي      

 نخواهد شد.

 ي ميزباج مساباات كواوري هااستاج، مرح ة كووريبيات به منظور استفاده از تجر-16 ةماد

 ارسال نمايند. أي مبدهااستاجرا به  هااستاجكارهاي برگزيدگاج توانند نمونهمي

(2313مسابقات ملي مهارت )ن يدهمچهارهای رشته فهرست  
 

 نام رشته ردیف

كت 

جهان

ی

 نام رشته ردیف
كت 

 جهاني

 نفره 9وتولید تیمي  ساخت 2

ذطی999999999تتولتولیدنفرهو

 زز  زرطبسناللبلدنننننننفرهنفره(

 19 نفره( 1رباتیک )تیمي  26 19
 14 کابینت سازي )چوبي( 27 14 نفره( 1مکاترونیک )تیمي  1

 15 اتصاالت چوبي 28 15 طراحي مهندسي مکانیک 9

 17 جواهر سازي CNC 16 23تراش  4

 18 گل آرایي CNC 17 11فرز  5
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راه کارهاي نرم  -فناوري اطالعات 6

 افزاري براي تجارت
 92 خیاطي ) فناوري مد( 12 13

 91 قنادي )شیریني پزي( 11 21 جوشکاري 7

 99 فناوري اتومبیل 19 21 کاري دیوار و کف کاشي 8

 94 آشپزي 14 29 صافکاري خودرو 3

 96 نقاشي خودرو 15 25 و گرمایشي لوله کشي 21

 16 26 الکترونیک 22
  طراحي فضاي سبز

 نفره( 1)تیمي 
97 

 98 تبرید و تهویه 17 27 طراحي وب 21

مدیریت  –فناوري اطالعات  18 28 تاسیسات الکتریکي 29
 شبکهسیستم هاي تحت 

93 

 41 فناوري طراحي گرافیک 13 23 کنترل صنعتي 24

  مدیریت آب و فاضالب 91 11 آجرچیني 25

 

 

 

 

 (2) پیوست شمارة
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 وظایف رئیس اجرایي استان برگزاركننتة مسابقاتشرح 
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 مسابقاتبرگزاركنندة استان رئيس اجرايي شرح وظايف 

ي مناسب، ابزار و تجهيزات كافي و الزم مرابق با موخصات فناي  هاكارگاهتهيه و تدارك  -1

 .مهارتالم  ي بيندفتر مساباات تأييد  مورد

مواردي باه شارح زيار خواهاد      ةكنندمهارت همچنين فراهم يم  ةمسابا ةاستاج برگزاركنند

 :بود

معرفاي نااظراج و    باراي كننادگاج  تاوجيهي باراي كارشناسااج و رقابات     ةتوکيل ج س  - 2

 .ج اجرايي مسابااتمسئوال

 .كميته فني براي توکيل ج سات ياعضا جهتيو اتار  مينات – 3

 .م هايرقابت كنندگاج, كارشناساج و سرپرستاج ت همةمين محل اسکاج و پذيرايي از ات  - 4

 .ديگر امور مرتبط با مساباهتهيه گزارشهاي روزانه برگزاري مساباات و   - 5

 .گروهي با هماهنگي ستاد مسابااتهاي ح مساباات به رسانهيصحرساني اطالع  - 6

 .CISيابيستم ارزشيبه عنواج مسئول اطالعات و س ين فردييتع -7

باه   CISسيساتم ارزشايابي  مسائول اطالعاات    باراي   ازيزات مورد نيابزار و تجه نيمأت -8

 مهارت.الم  ي بيناطالعات به دفتر مساباات  ينترنتيارسال امنظور 
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 (1) ةپیوست شمار
 شرح وظایف ناظر ستاد
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 ستادناظر شرح وظايف 

 .حضور در محل اجراي مساباات .1

 .اجراي مساباات همکاري با مديركل استاج در .2

 .(CIS)توجيهي سيستم ارزشيابي مساباات  ةشركت در ج س .3

 .شركت در ج سات روزانه كميته فني و نظارت استاج .4

هاا و رساتواج و تنظايم گازارش     خوابگاه ،مساباات يهاكارگاهبازديد روزانه از  .5

 .به ستاد مساباات و مديركل استاج سازي سايت مسابااتوضعيت آماده

و تبادل نظر در خصوص اجاراي  ها كارشناساج مسئول و معاوج رشتهارتباط با  .6

 .مناسب مساباات

 .بررسي وضعيت سايت مساباات و امکانات رفاهي گزارشتنظيم  .7

آتي )تکميال فارم    ةانتخاب كارشناساج مسئول و معاوج دورگيري رأي نظارت بر .8

 .طور محرمانه و ارایه به ناظر ستاد(كارشناساج به وسي ةبهي أر

فني و نظارت يا شاخص نااظر    ةپيگيري تمامي اعتراضات و شکاياتي كه به كميت .1

 .شودمي هیستاد ارا

 وسااي ةبااه6و A5و 5ي ارزشاايابيهااافاارمنظااارت و كسااب اطميناااج از ارسااال  .11

 .هر رشته به ستاد اجرايي مساباات كارشناس مسئول

و مادوالر و  هاا  ي ارزشيابي روزاناه رشاته  هافرمكسب اطميناج از ارسال تمامي  .11

اجراياي مسااباات    به ستادكنندگاج رقابتي حضور و غياب كارشناساج و هافرم

 .در پاياج هر روز

مدوالر و غيرمادوالر  هاي ي ارزشيابي رشتههافرمكسب اطميناج از ارسال تمامي  .12

 .مساباات به ستاد اجرايي مساباات در پاياج
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فني و نظارت باه   ةو صورتج سات كميت اهكسب اطميناج از ارسال تمامي گزارش .13

 .ستاد اجرايي مساباات

، معاوج، كارشناس همراه كسب اطميناج از نصب شرح وظايف كارشناس مسئول .14

 .هاكارگاهكننده در )داور( و رقابت

االت و رسايدگي باه   ؤنحوه پاساخگويي باه سا    ةنامكسب اطميناج از نصب آيين .15

 .هاكارگاهاعتراضات در 

ز در اختيااار قاارار گاارفتن فاارم نظرخااواهي كارشناساااج و    كسااب اطميناااج ا  .16

 .در پاياج مساباات هافرمآوري و جمركنندگاج رقابت
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 ( 9) ةپیوست شمار
 شرح وظایف كارشناس مسئول
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 شرح وظايف كارشناس مسئول

مي بايست آخرين نسخه شرح فني رشته خود را دو ماه قبل از  *كارشناس مسئول

در اختيار دفتر ،  مساباات جهت بارگذاري بر روي سايت دفتر مسابااتشروع 

 بين الم  ي مهارت قرار دهد.مساباات 

 شروع مسابقاتوظایف قبل از  -2

 .مسابااتو نظارت اجرایي  ةكميتآشنایي با  -1-1

و  اجباا همکااري كارشناسا    يزات كارگاهيمساباه و تجه يبرگزاربررسي محل  -2-1

 .كارگاهز يمسئول تجه

 .گویي به آنهاامدآشنایي با كارشناساج همراه مساباه دهنده و خوش  -3-1

ن مساباات، نحوه يح ماررات و قوانيكارشناساج و تورتوجيهي  ةج سل يتوک  -4-1

 .پروژه يابيرات در نمونه پروژه و دستورالعمل نحوه ارزشيياعمال تي

درصاد باا همکااري     31حاداكثر قب اي تاا    ةتييير پروژه و حفظ اصاالت پاروژ   -5-1

 .و نمونه پروژه(يدر صورت موجود بودج )كارشناساج.

ت فيااي از باين    ةياو پاروژ   ةياا تهيا  هاا  پروژهديگر انتخاب يو پروژه از بين  -6-1

ة و پاروژ يا ش از يدر صاورت موجاود باودج با    )كارشناسااج ديگر با كمو ها پروژه

 .(سايتپيونهادي و موجود نبودج نمونه پروژه كووري در 

تکميال  )دهاي. نماره باراي  CISآج در سيساتم  هااي  پروژهزير ف پروژه وتعري -7-1

اساتاج مجاري و دفتار مسااباات     CIS( و ارایه به مسئول سيستم  A5- 5-6ي هافرم

 .مهارت قبل از شروع مساباهالم  ي بين

گرفتن تعهد اخالقي از كارشناساج در مکتوم نگهداشتن محتواي پاروژه و عادم    -8-1

 .دهنده و افراد ديگرمذاكره با مساباه

و در صاورت اطمينااج از صاحيح     تايپ و انجام كارهاي ناوه كوينظارت بر  -1-1

تکثيار باه    برايناظر ستاد در استاج به ل پروژه يو فا يكتب ةو نسخيةبودج آج ارای

 .نندگاجكرقابتتعداد 

 .مساباات ج اجرایيهماهنگي منظم و مستمر با مسئوال - 11-1
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كااه در اختيااار   يو مااواد مصاارفاباازار  ،آالتماشااين سااالمتاطميناااج از  - 11-1

 .شودمي گذاشتهكنندگاج رقابت

گرفتااه شااده بااراي  در نظاار  يو مااواد مصاارف اطميناااج از كفاياات زماااج   -12-1

 .كنندگاجرقابت

ن دستورالعمل يم و تدويها و تنظدستگاههمة كار با  يمنيط ايناج از شراياطم -13-1

 .كارشناساج يو بهداشت  رشته با همکار يمنيا

در محايط مسااباه )محال اساتارار      كنناده رقابتتعيين محل  برايكوي قرعه -14-1

 .هامحل يگذارو شماره دستگاه، ميزكار وغيره(

ت يم بودج وضعيتنظ براي كنندهرقابتاز كارشناس همراه  يينهاتأييد گرفتن  -15-1

 .هادستگاه

و هاا  ا دساتگاه آشانایي با   باراي كننادگاج  رقابت يبرا يهيتوج ل ج سهيتوک -16-1

 .آموزش موارد ضروري

و نسخه از يه یاكارشناساج و ار يمساباات با همکار يبندزماج ةم برناميتنظ -17-1

 .مهارتالم  ي بينو دفتر مساباات  ييته اجرايبرنامه به كم

 ةو برناما  كنناده رقابات ف كارشناس مسئول، معاوج، داور، ينصب شرح وظا -18-1

 .مساباات يروزانه مساباات در كارگاه برگزار يبندزماج

 با كمو كارشناساج.كنندگاج رقابتاطميناج ازفضاي كافي براي كار  -11-1

 دركارگاه با همکاري كارشناساج. شرايط محيري مناسباطميناج از وجود  -21-1

 هوظایف در زمان مسابق -1

و معرفي ناظراج اجراياي و كارشناسااج   ي يگوخوشامدل ج سه معارفه و يتوک -1-2

 .به رقابت كنندگاج هااستاجديگر 

 كنناده رقابتطبق فهرست از  يمصرفنهایي در صحت ماادير مواد تأييد گرفتن  -2-2

 .و كارشناس همراه

نظر ايمني و تاذكر   نظارت بركارگاه از برايانتخاب گروه كارشناسي )سه نفر(  -3-2

 .مساباه دهندگاجدهنده در صورت عدم رعايت نکات ايمني و ارزيابي مساباهبه 
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ي باا  يآشانا  باراي باه آنهاا   كافي و دادج فرصت كنندگاج رقابتپروژه به  ةارای -4-2

 كنندگاج.رقابتجدول زماني پروژه به  ةارایو  -2-5پروژه 

 .گذاريو تنظيم فهرست نمرهداوري براي ، نندنفريي هاگروهانتصاب  -5-2

ننانچه در طول مساباه داوط ب يا كارشناس در تالش باراي انتااال اطالعاات     -6-2

، شااودارایااه يگاار كارشناساااج داور گاازارش كتبيق ديااو از طرفنااي مواااهده شااود 

ج اجرایاي مسااباات    ه را باه مسائوال  موظف است بدوج تأمل مسئ مسئولكارشناس 

 .گزارش دهد

آنهاا اطاالع    هكاري ب ةشت و زماج باقيماندداياد كنندگاجشركتةزماج كاري هم -7-2

 .(با همکاري كارشناساج)داده شود

 .دور شود. با همکاري كارشناساج كنندگاجرقابتمواد جانويني از دسترس  -8-2

روز همااج دررا كتباي  موظاف اسات اعتراضاات وشاکايات      مسئولكارشناس  -1-2

تاه  يموضوع را بالفاص ه به كم يو گزارش كتبمساباه رسيدگي كرده وبرطرف نمايد 

 .و ناظر ستاد انتاال دهد يياجرا

 51)در صورت نياز به تمديد زماج مساباه باا موافاات اكثريات كارشناسااج      -11-2

حداكثر تاا ياو   تمديد زماج مسئول اجرایي مساباات تأييد و ( يودرصد كارشناساج+ 

 .پذير خواهد بودامکاجساعت در روز 

 مسائول كارشاناس   ،توافق كارشناسااج در موضاوعي خااص   درصورت عدم  -11-2

و نتيجاة نهاایي قرعاي خواهاد      دريو نوست حل خواهد كارد گيري رأي را با ئ همس

 .(ستالزامي يو+درصد كارشناساج 51حضور  ).بود

امتنااع  مساباات هاي العملماررات و دستوركارشناس مسئولي كه از متابعت  -12-2

ت يا اكثر يدر صورت گزارش كتبا ،داشته باشدمساباه  در ميرضانهنمايد يا رفتاري 

وبررسي صحت موضاوع   ييته اجراي( به كميودرصد كارشناساج+  51كارشناساج )

 .خواهد شدوي  دار مسئوليتِديگري عهده يمحروم و فرداز ادامه كار 
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و ارایاه باه    و رقابت كننادگاج كارشناساج همة حضور وغياب ي هافرمل يتکم -13-2

شاماره  ي هافرم)مهارتالم  ي بينو دفتر مساباات  ياستاج مجرCISستم يمسئول س

 .(12و  11

 .CISدر سيستم  ،كنندگاجرقابت تماميروزانه  اتورودنمر -14-2

باه صاورت كتباي    مراتاب را  كننادگاج  رقابات در صورت بروز بيماري باراي   -15-2

 ج اجرايي اقدام نمايد. رفته با هماهنگي مسئوالزماج از دستجبراج  براي گزارش و

 وظایف بعت از مسابقه -9

ي هاا گروه،موظاف اسات هار روز بعاد از پايااج مسااباات       مسائول كارشناس  -1-3

 .ارزيابي راهنمایي كندبراي كننده را ارزيابي

 .نمايد وتاييدء امضا ،شده را كنترل موارد ارزيابي -2-3

 .كندمساباات ارایه دفترهرروز به را اورار ارزشيابي  -3-3

و مهاارت ساري   الم  ي بينمساباات  دفتراعالم از طرف و تأييد  زماجنتايج تا  -4-3

خواهد بود وكارشناس مسائول وهمکااراج ناامبرده حاق افوااي نتاايج را       محرمانه 

 .ندارند

كارشناس مسئول ومعاوج براي مساباات م اي  براي پرسي همهفرم  يآورجمر -5-3

  ناظر ستاد. هبهافرمل يو تحوآينده  ةمهارت دور
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 (4) ةپیوست شمار
 شرح وظایف كارشناس معاون
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 معاونشرح وظايف كارشناس 

 .و اجراي وظايف محوله مسئولهماهنگي كامل با كارشناس   -1

 .كنندگاجتوسط رقابترات و قوانين نظارت بر رعايت مار  -2

تحت هاي طرفانه در نظارت  بر پروژهو بيعادالنه هاي منراي، استفاده از روش  -3

 .مسئولارزشيابي زير نظر كارشناس 

ر استاني خود را مورد ارزيابي قراهم ةكنندرقابتتواند نمي كارشناس معاوج  -4

 .دده

 .آج با افرادو تربيق كنندگاج رقابتمسئوليت تکميل اسناد   -5

 .كنندگاجنظارت بر رعايت اصول ايمني و دقت توسط رقابت  -6

مساباه و ميزاج وقت باقيمانده در طول مساباه به زماج اعالم مستمر   -7

 .كنندگاجرقابت

 .كنندگاجفراد غيرمسئول با رقابتا مداخ ةج وگيري از تبادل افکار و   -8

شده با ظرف مدت موخصها پروژه يابيارزشهاي ل برگهيتکمهمکاري در -1

 .مسئولكارشناس 

انتخاب پرسي به منظور پيونهاد براي همهبا كارشناس مسئول همکاري  -11

 .ة آيندهكارشناس مسئول و معاوج مساباات م ي مهارت دور

مربوط به برگزاري هرنه بهتر  مواردك يه با كارشناس مسئول در  يهمکار -11

 .مساباات 
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 (5پیوست شمارة )

  شرح وظایف كارشناس ستاد 
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 شرح وظايف کارشناس ستاد

بررسي محل برگزاري مساباه و تجهيزات كارگااهي باا همکااري كارشاناس       -1

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

حضور در ج سات طراحي و تييير و نهايي كردج پروژه هاي مرح ه كووري  -2

 ارایه ديدگاه. و

 حضور در ج سة توجيهي كارشناساج و ارایه پيونهادات -3

هاا و  كننادگاج و آشانایي باا دساتگاه    حضور در ج سه توجيهي براي رقابت  -4

 آموزش موارد ضروري.

كننده قبل و بعد از مساباه )مادت  نظارت بر ارتباط كارشناس همراه و رقابت -5

يو ربر پس از پاياج مساباه در هار روز  و زماج اين ارتباط يو ربر قبل از مساباه و 

است و فاط در سايت مساباه و محل اجراي مساباه مجازاسات( و ارایاه گازارش باه     

 كميته فني.

تنظيم گزارش و پيونهادات رسيدگي به اعتراضات و شاکايات باا همااهنگي     -6

 كارشناس مسئول به صورت روزانه و ارایه به كميته فني مساباات

 .CISكنندگاج، در سيستم نظارت  بر ورود نمرات روزانه تمامي رقابت -7

 جمر آوري فرم هاي راي گيري كارشناس مسئول و معاوج -8

 ارتباط مستمر و روزانه با كميته فني مساباات و ارایه گزارش روزانه -1

كنترل يکساج و هماهنگ بودج ابزار همراه رقابت كنندگاج با فهرست موجاود   -11

 ساباات و اطميناج از عدم وجود ابزار همراه اضافهدر سايت دفتر م

 ارایه ديدگاه و پيونهادات در تمامي موارد -11
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 (8) ةپیوست شمار

 همراهشرح وظایف كارشناس 
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 همراهشرح وظايف كارشناس 

قبال از   مهاارت الم  اي  باين  مسااباات دفتار  ت يساا دريافت ماررات و قوانين مساباه از  -1

 .WWW.SKILL.IRANTVTO.IR شروع مساباات

توساط  مصاوب دفتار مسااباات م اي مهاارت       ماررات و قاوانين نظارت بر رعايت  -2

 .كنندگاجرقابت

زيار نظار   باراي همکااري   گي الزم و آماد باشند كارشناساج بايد كامالً بي طرف و منصف -3

   ج را داشته باشند.كارشناس مسئوال

تواند يو ربر قبل از شروع مسااباه و ياو ربار بعاد از اتماام      كارشناس همراه مي -4

روز مساباات( در سايت مسااباات باا نظاارت كارشاناس مسائول و       4مساباه )در 

 استاني خود ارتباط داشته باشد.كننده هممعاوج با رقابت

سائول و  استاني با هماهنگي كارشناس مهمةكنندرقابتارتباط با در شرايط خاص  -5

 ،كااه از طاارف كارشاناس مساائول معرفااي خواهااد شااد  ي ديگاارحضاور كارشناساا 

 .پذير استامکاج

 .بايد خود را با محيط تربيق دهند كارشناساج -6

كنناده  رقابات توانند نمي همراهكارشناساج ،در صورت صالحديد كارشناس مسئول -7

 .استاني خود را ارزشيابي نمايندهم

كنناده  رقابات ي تييير داده شاده را در اختياار   ها كارشناساج اجازه ندارند پروژه  -8

 .قرار دهند

اطمينااج  كننادگاج   رقابات كارشناس بايد از دقت و رعايات اصاول ايمناي توساط       -1

 .حاصل نمايد

 ،يااا نواقصااي در تجهياازاتهااا در صااورت وجااود اشااکاالت احتمااالي در پااروژه   -11

 .را به كارشناس مسئول اطالع دهند كارشناساج موظفند مراتب

مراتب به كارشناس مسئول باراي اتخااذ تصاميم    موکل هرگونه بروز در صورت    -11

 .ع شودارجا

 .توسط كارشناس الزاميست همسابا جيحفظ و محرمانه نگهداشتن نتا   -12

داوري هيئات  موجاب حاذف آنااج از    توسط كارشناس هماراه  عدم رعايت قوانين    -13

 .خواهد بود

http://www.skill.irantvto.ir/
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 رفتاار كارشناساج موظف به رعايات شائونات اخالقاي و اساالمي باوده و نباياد         -14

 .داشته باشند ييج اجراالوگر كارشناساج و مسئيو دكنندگاج رقابتنامناسب با 

 پانج )حداقل  همراهكارشناس مسئول, معاوج, كارشناساج  يدر صورت گزارش كتب -15

ت يا از ماررات و عدم رعا يكارشناس يمساباات از تخر ييگر عوامل اجرايد اينفر( 

 .ستم مساباات حذف خواهد شدي، كارشناس مذكور از سياو حرفه يشئونات اخالق

پرسي پيونهاد  اعزامي مناطق و شركت در همه كارشناساجداشتن شناخت كافي از   -16

 الزاميست. كارشناس مسئول و معاوج مساباات م ي مهارت دوره آينده
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 (1) ةپیوست شمار
 شرح وظایف مسئول فني ووجهیزكارگاه
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 كارگاه مسئول فني و تجهيزشرح وظايف 

سازي وساايل موردنياازطبق فهرسات تجهيازات، ابازار و ماواد       آالت، آمادهنصب ماشين -1

 مصرفي هر رشته.

 .كنندگاج رقابتآموزش  با كارشناساج درراستاي يهمکار -2

 و ديگر كارشناساج. مسئولهمکاري درطول برگزاري مساباات با كارشناس  -3

ديگار  باا همکااري    ،اصالح و به روز كاردج موخصاات فناي، ابازار و تجهيازات و ماواد       -4

 .كارشناساج

 .به رقابت كنندگاج هبوطرماسناد و ها براي حفظ و نگهداري پروژه الزم امکاناتن يمأت -5

 .جاعالم شده به كارشناس مسئوال مصوباتسازماندهي و كنترل مواد پروژه طبق  -6

 .ارزشيابي به كارشناساج برايالزم  استاندارد در اختيار قرار دادج ابزار -7

كارشاناس  باه  باه مسااباات درطاول مادت برگازاري       وقاير مربوط  كامل گزارش  ارایه -8

 .مسئول

 .ا تديگر براي مساباامکانات  ،نور،اطميناج از فضاي مناسب و ايمني كارگاه  -1

باا همااهنگي باا    كنناده  رقابات در صورت خراب شدج ابزار زات يابزار و تجه ينيگزيجا -11

 به منظور جايگزيني ابزار وتجهيزات مورد نياز. مسئولكارشناس 

 دهنده.استارارابزار مساباهمين فضا براي أت -11

 مداخ ه نکردندرطراحي وارزشيابي پروژه.-12

 كنندگاج و كارشناساج.طرفانه نسبت به رقابتاعمال رفتار بي -13

 كنندگاجمورد با رقابتعدم ارتباط بي -14
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 ( 6) ةپیوست شمار
در مرحله  مهارت استان يمسئول مسابقات ملشرح وظایف 

 كشوری
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 در استان مهارتملي مسابقات مسئول شرح وظايف 

، كننادگاج رقابات  مياجبه عنواج رابط اص ي دراستاج مهارت  يمساباات م  يمسئول برگزار

ست كه با مديريت كارآمد ا يرضروبنابراين ، است اجرایي مسابااتمسئوالج كارشناساج و 

قبل از حركات تاا پايااج مراسام      را هاي الزمهماهنگي ،اجتماعي مر وب فردي و و رفتارهاي

 لاذا  ي مسااباات ايجااد نماياد.    ياجرامسئوالج با تيم و  ختتاميه و بازگوت به استاج مربوطا

 :ستو برگزاري مناسب مساباات ضروري از موکالتبراي پيوگيري توجه به نکات زير 

باا   درارتبااط  اطالعاات و اخباار   تماامي  مراجعه روزانه به سايت دفتر مساباات و دريافات   -1

 .م ي مهارت مساباات

 .يو استان يشهرستان مراحل در مساباات اجراي و نظارت بر  ي، هماهنگريزيبرنامه -2

نفرات برتر استاج جهت برگزار شده براي   يو نظارت بر اردوها ي، هماهنگريزيبرنامه -3

 .مرح ة كوورياعزام به مساباات 

 .مرح ة كوورياعزام نفرات برتر به مساباات  يو هماهنگريزي برنامه -4

 ياجارا  درطاول  و الزم  يزات كااف يمناسب، ابزار و تجه يهاه و تدارك كارگاهيته يهماهنگ -5

الم  اي  باين دفتر مسااباات  تأييد مورد  يمرابق با موخصات فن يكوورو  يحل استانامر

 .مهارت

 يگروههاي به رسانهيو كوورياستان ،يحل شهرستاناح مساباات مريصحرساني اطالع -6

 .مهارتالم  ي بيندفتر مساباات  يبا هماهنگ

 .امور مرتبط با مساباهديگر مربوط به مساباات و هاي گزارش ةيته -7

 .و كارشناساج همراهكنندگاج رقابتنزديو و صميمانه با  ةايجاد رابر -8

 ،اعام از لبااس كاار   كننادگاج  رقابات ل م زومات مورد نياز كامل وسالم بودج اطميناج از  -9

 .لباس فرم حضور در مراسم قبل از حركت ،كفش ايمني

از شده م اعم از ابزار و وسايل اعالكنندگاج رقابتاطميناج از وجود ابزارآالت مورد نياز  -11

 .مهارتالم  ي بينمساباات  دفترطرف 

درزمااج  كننادگاج  رقابتوسي ه نا يه به منظور اعزام كارشناساج و ةيتهبراي هماهنگي  -11

 .زباجيبه استاج ماعالم شده 

آدرس  ،دو قرعه عکس ،فرم ثبت نام ،)شناسنامهكنندگاج رقابتآوري تمامي مدارك جمر -12

 .استاج يم اعزاميسرپرست تو ارایه آج به  منزل و ت فن تماس در فرم تايپ شده(
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كاماال شاارح  دقيااق آج و توجيااه ةومرالعااكنناادگاج رقابااتدريافاات شاارح وظااايف   -13

 .از اعزام به مسابااتج قبل و كارشناساكنندگاج رقابتوظايف

 ت .در زماج برگزاري مساباا مهارتالم  ي بينكامل با دفتر مساباات  يهماهنگ -14

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 (3) ةپیوست شمار
اعزامي از استان در مرحله كشوری  شرح وظایف سرپرست ویم

 مسابقات
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 شرح وظايف سرپرست تيم

اجرایاي  مسائوالج  و اساتاني  كنندگاج رقابتك يه مياج به عنواج رابط اص ي م يسرپرست ت

سات كاه باا ماديريت كارآماد و      ا يرضارو بناابراين  ، استملي  در زمان مسابقاتمساباات 

تاا   رقابت دهنادگاج   قبل از حركترا  هاي الزم هماهنگي، اجتماعي مر وبفردي و  رفتارهاي 

م اي  اجرایي مسااباات  مسئوالج با تيم و  ختتاميه و بازگوت به استاج مربوطپاياج مراسم ا

و برگازاري   از مواکالت باراي پيواگيري   توجه به نکاات زيار    بنابراينايجاد نمايد. مهارت 

 :ستمناسب مساباات ضروري

 ه از سوي دفتر مسابااتاعالم شددر تاريخ كنندگاج رقابتحضور سرپرست تيم و  -1

 .مهارتالم  ي بين

 ،مابين مساير بيني شده )غذاي پيشهاي هزينهبه منظور  در اختيار داشتن تنخواه  -2

 .نودهبيني پيشهاي ماشين( و هزينه ةكراي

تاا بازگوات   ازلحظه حركت كنندگاج رقابتكامل به وضعيت جسمي و روحي توجه  -3

 .به استاج مربوط

مسااباات  دفتار  وكننادگاج  رقابات آج به خاانواده   ةشمار ةداشتن ت فن همراه وارای -4

 .مهارتالم  ي بين

 .داشتن اصل شناسنامه يا كارت م ي كارشناساج همراه اطميناج از همراه -5

دريافت كارت شناسایي خود و براي مجري مساباات استاج مراجعه به محل پذيرش  -6

 .كنندگاجرقابت

 .برگزاري رقابتها مساباات در محل برگزاري در هنگام حضور دایمي  -7

باه  باه صاورت كتباي    و كارشناسااج  كنندگاج رقابتموکالت ارایه گزارش مواردو  -8

 بصورت مکتوب در هماج روز بروز موکل . اجرایي مسابااتةكميت

اجرایاي   دفتار باه  كننادگاج  رقابات آدرس منازل و ت فن و فهرسات   اصل شناسنامه ةارای -1

اياني مسااباات از مسائول   در روز پرقابت كنندگاج شناسنامه اصل مساباات و دريافت 

 در ستاد اجرايي مساباات .مربوط

 .كنندگاجرقابتبه همراه توجيهي  ةج سدر شركت   -11

 ،افتتاحياه واختتامياه   مراسام برگازاري  درحاين  تيم آرامش و حفظ انضباط جاد يا  -11

 .مساباات و بازديدها يروزهاو
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هااي الزم در  مهارت و ايجاد هماهنگيم ي اجرایي مساباات ةكميتهمکاري مستمر با   -12

 .تحت سرپرستي  خصوص تيم

ياه  و ارادر صورت بروز مواکل در حاين مسااباات    طرح شکايت به صورت كتبي   -13

 .موکل بروز و زماج درهماج روز اجرایي مساباات ةكميتبه شکايت 

تفريحاي تايم   هاي بازديدها، مراسم و برنامهتمامي در كنندگاج رقابتهمراهي  تيم   -14

 .مربوط

 .مساباات پس از مراسم اختتاميه به استاج مربوطه  بازگوت تيمبراي هماهنگي   -15

 بصورت منظم شركت در ج سات سرپرستاج تيم  -16

در  ،خاود  تحات سرپرساتي    كننادگاج رقابات به نظارت مستمررسيدگي وسركوي   -17

 زماج اجراي مساباات.  
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 (21) ةپیوست شمار
 در مرحله كشوری كننتگانرقابتشرح وظایف 
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 كنندگانرقابتشرح وظايف 

 .مساباات برگزاري اعزام به محلبراي استاج مسئوالج هماهنگي كامل با  -1

 .نويسي شده()پوتجديد به همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت م ي و دو قرعه عکس -2

تکميال آج قبال   ساالم باودج و  و اطميناج يافتن از استاج تهيه شده در ابزار همراه كنترل  -3

 .ازحركت

 .قبل ازحركت مساباات  كنترل وسايل ايمني موردنياز -4

 .مسابااتتمام مراحل برگزاري رعايت شئونات اخالقي و اسالمي در  -5

 .توجيهي ةشركت در ج س -6

 .حفظ آرامش در طول مساباات و زماج استراحت -7

سئول و كارشناس معااوج  ها به همراه كارشناس مبازديد از كارگاه و آشنایي با دستگاه -8

، ياو روز قبال از شاروع    كارشناس مسائول و معااوج   از طريقو رفر اشکال  رشته مربوط

 .مساباات

 .مساباات ةشركت در مراسم افتتاحي -1

 .شدهديده تدارك هاي انجام مساباات، صرف غذا و برنامه برايحضور به موقر  -11

 .تبعيت كامل از دستورات كارشناس مسئول و كارشناس معاوج در طول مساباات -11

و هاا  ناواه  ةبه مدت يو سااعت باراي مرالعا    ات مسابا شروع ز پيش اكنندگاج رقابت -12

 .ال از كارشناساج را دارندؤوقت خواهند داشت و در اين زماج حق سها دستورالعمل

 دريافات را كاار  جزیيات همراه با يو جدول زماني  گاجكنندرقابتات مساباپيش از آغاز  -13

 .پروژه استهاي زماج تکميل قسمت ةدهندكه نواجنمايد مي

طاول مسااباات   در و اصاول ايمناي وبهداشات    قوانين و ماررات كارگااهي  همة رعايت  -14

 .وخار  از مساباات

 .درتمام مراحل برگزاري آالت از محل مسابااتابزار و كار ةخار  ننمودج قرع -15

جاز  ه)با  در طول مساباات و خار  از آج استاج مربوطارتباط نداشتن با كارشناس همراه  -16

 .(گردد اعالم بالمانر بودج آج مهارتالم  ي بينزماني كه از طرف دفتر مساباات 

در زماج كنندگاج رقابتو ارتباط نزديو با ديگر  نيت، حسن در كار ديگراجمداخ ه نکردج -17

 .مساباه
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توانناد  ماي  در حين مساباات، با باال بردج دست فااط  يموک  هرگونه  در صورت بروز -18

رشاناس هام   با كارشناس مسئول يا كارشاناس معااوج ياا كارشناساي غيار از كا     موکل را 

 .مررح نمايندموکل  استاني خود

اعتاراض  تواناد  مي كنندهرقابتدر صورت عدم رسيدگي به اعتراض در حين مساباات،  -11

كارشناس همراه، به صورت كتبي  توسط كارشناس هماراه باه كميتاه    تأييد پس از خود را 

 .تاد اجرايي مساباات ارایه دهداجرايي و س

تواناد اعتاراض كتباي خاود را از طرياق      ماي  تبصره: در صورت نداشتن كارشناس هماراه 

 .ت تيم به صورت كتبي  ارایه نمايدسرپرس

و مسئول سرپرست تيم  هدر صورت بروز موکل در خار  از زماج مساباات، موکل را ب -21

 .دبرگزاري مساباات استاج ميزباج عنواج نماي

 .اتدر طول مسابا الکترونيکي ديگر ةعدم استفاده از ت فن همراه و هر وسي  -21

شروع كار با توجه به دستور كارشناساج و ترك كارگاه به محض ابالغ دساتور پايااج    -22

 .تعيين شده از طرف كارشناساج وقت

نکاردج  ها و ابازار تحاوي ي و دقات در جهات اساتفاده مر اوب و ضااير        حفظ دستگاه -23

 .به هريو از رقابت كنندگاج تحوي ي مواداوليه

تواند ماواد جاايگزين   ميكننده رقابتدر صورت خرابي كار و مفاود شدج مواد يا ابزار،  -24

 .ساس تصميمات كارشناساج خواهد بودآزاد دريافت دارد كه اين منوط به كاهش امتياز بر ا

جز در موارد خااص كاه از   )به ر وقت اضافيرعايت كامل زماج پروژه و عدم انجام كار د -25

 .شود(مي طريق كارشناس مسئول اعالم

برگازاري مسااباات   مسائوالج  تأيياد   در صورت نياز به خرو  از محل مساباه حتماً بايد باا  -26

 .استاج ميزباج و اطالع كارشناس مسئول و سرپرست تيم باشد

 .  استموادمصرفي خودمسئول حفاظت از ابزار، وسايل و كننده رقابت -27
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 (22)  ةپیوست شمار
 ی ارزشیابيهافرموكمیل  ةدستورالعمل نحو
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 های ارزشيابيدستورالعمل نحوة تكميل فرم

شاده و  طراحاي هااي  پاروژه و زيرهاا  داوري در مساباات م ي مهارت بر اساس پاروژه 

 .استآنها  امتياز

 ،نمايندرا پر مي 6 شماره نهايي، فرم ةمعاوج بر اساس پروژ ابتدا كارشناس مسئول و

به صورت موخص  موردو هر  ،مورد نظر تاسيم شده فني مواردبدين صورت كه پروژه به 

 شود.مي مربوط در فرم قيد امتيازواضح و مختصر با ذكر 

 امتیاز بوده و جمع كل 211بایست كسری از ميفني  موردهر  امتیازبایت ووجه شود كه  

و زماج  بودج كمي يا كيفي از نظر فني موردنوع هر  الزم است تا شود. 211بایت  موارد

 گردد.دهي آج )پاياج هر روز يا پاياج مساباه(  موخص نمره

 (6 شماره با توجه به نوع هر آيتم )هر رديف از فرم 6 شماره پس از تکميل فرم

كمي و فرم هاي براي پروژه  5 شماره نيز پر شود، فرم بايست فرم زيرپروژه مربوطمي

طراحي شده متناسب با نوع رشته و ماهيت هاي كيفي. پروژههاي براي پروژه A 5شماره 

 طراحي شود. (Subjective)يا كيفي (Objective)تواند به صورت كمي مي كار

معاون رسیته و یك روز نمونه پس از وكمیل، به امضای كارشناس مسئول و ی هافرم كلیه

 قبل از شروع مسابقات به دفتر مسابقات ارسال گردد.

شود كه قابل اندازه گيري با ابزارهاي اندازه گيري مي گفتهي يهابه پروژه كمي:های پروژه

 باشد، مثل اندازه گيري ابعاد قرعه كار.

 ت رانس مربوطة ارزشيابي با ال موخص شده و نحوؤبارم سها در طراحي اين پروژه

هر هستند، بنابراين  موخص و واضح كامالًها شود. نوج اين نوع از پروژهموخص مي

خواهد كننده رقابترا ارزشيابي كند هماج نمره را به  ة مربوطكارشناسي در هر زماج پروژ

 داد.

mm245*50 اندازه قطعه كار          مثال:          نمره 01بارم 

 .شودمي نمره كاهش داده 2ميليمتر خطا  2به ازاي هر                   
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 ةمي يمتار باشاد نمار    2و با حداكثر ت رانس  mm 45*51قرعه كارابعاد اگر  باالدر مثال 

مي يمتر خراا   2شود، در غير اين صورت به ازاي هر داده ميكننده رقابتنمره( به  11كامل )

تواناد  نماي  را داوري كناد بااال   ةع ت هر كارشناسي كاه پاروژ   شود. بدينمي نمره كاسته 2

دهاي نياز تايم    غيرواقعي بدهد و بالربر همه يو نمره را خواهناد داد. هنگاام نماره   اي نمره

 نمايند.مي و نمره را به هرآيتم داده و امضاداوري صرف نظر از تعدادشاج فاط ي

قابل اندازه گيري با ابزارهاي اندازه گيري شود كه مي گفتههاي به پروژه كیفي:های پروژه

 يا تميزي كار. خوشمزگي يو كيو مانندنباشد

طاور  باه كارشاناس   5ال، ؤس امتيازبدوج در نظر گرفتن ها در داوري اين نوع از پروژه

تا  1دهند. به اين صورت كه هر كارشناس يو سري برگه مي 11تا  1 ةبه پروژه نمرزماج هم

تاا   1بين اي كارشناس نمره 5هر زماج همطور دارد و پس از بررسي پروژه بهدر اختيار  11

نماره باا ديگاراج     3بايش از   تكارشناس، ننانچه نمرا 5نمرات  ةدهند، پس از مواهدمي 11

 برگاه مرباوط   نماره در  5بايست دوباره نمره بدهد، سپس هار  اختالف داشته باشد وي مي

 گردد.مي امضاثبت شده و 

 دهي در زمان مسابقاتنمره

اساتفاده كارد     5 شاماره  بايست از فارم مي كميهاي دهي پروژهدر خصوص نمره -1

 ةمورد نظر توسط گروه داوري ارزشيابي شاده و نمار  هاي بدين صورت كه آيتم

   شودثبت مي ابي با قيد توضيحات در فرم مربوطاكتس

استاني( و نموده و كارشناس همراه )كارشناس هم امضارا  وكمیلي گروه داوری فرم نهایتدر  

 نماینت.مي واییتمسئول نیز فرم مورد نظر را  كارشناس

  ( مي بايست به تاييد و امضاي كارشاناس هام اساتاني    5تمامي فرم هاي كمي )فرم

رسيده شود. الزم به ذكر است در فرم مربوطه فاط ستوج نتيجه قيد شاده اسات و   

در  نمي شود. كارشناس هم استاني ننانچه نسبت به نتيجه نمره اكتسابي در فرم 

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      

اء گردد و تييير كرد بايد با ذكر توضيحات در برگه مربوطه در  شود و مجددا امض

كارشناس هم استاني و كارشناس مسئول نيز برگه ارزيابي مجدد را امضاء و تاييد 

نمايند.

   باار اعتاراض را خواهاد داشات،      4در اين خصوص هر كارشناسي حق اساتفاده از

ننانچه كارشناسي به نتيجه اعتراض كرد و اعتراض وي پس از بررسي مجدد وارد 

ي محفوظ مي ماند. در غير اين صاورت و ننانچاه   بار( براي و 4بود، حق اعتراض )

نتيجه آيتم مورد نظر پس از بررسي تيييري نکند، كارشناس هم استاني ياو حاق   

بار حق اعتاراض   4خود را از دست مي دهد. به همين ترتيب ننانچه كارشناسي هر 

خود را از دست داد ديگر حق اعتراض نخواهد داشت و م زم باه تايياد تماامي فارم     

ارزشيابي كمي خواهد بود. الزم به ذكر است تمامي موارد بررساي اعتاراض و    هاي

يا از بين رفتن حق اعتراض كارشناس بايد به صورت كتباي و باا تايياد و امضااء     

   به اطالع دفتر مساباات رسانده شود. كارشناساج داور و كارشناس مسئول

شود. با توجه به دساتور العمال   مي استفاده  A5كيفي از فرمهاي در مورد پروژه -2

مورد نظر را ارزشايابي   موردفني  ةنمر امتياز كارشناس بدوج در نظر گرفتن پنج

 .نمايندمي كرده و توسط كارشناس ناظر در فرم ثبت

كارشناس مسئول نیز فرم مورد نظر آن پس از  نموده امضادر نهایت ومامي كارشناسان فرم را  

 نماینت.مي واییترا 

بايست در اختيار مسئول ارسال اطالعات استاج قارار گيارد تاا باه     مي هافرم تمامي انتها در

مدوالر در همااج روز  هاي ي رشتههافرمتمامي دفتر مساباات ارسال شود. الزم به ذكر است 

 ارزشيابي بايد به دفتر مساباات ارسال شود.



                  

 

 

       

 

 

       

  :

  نام خانوادگي :                                                        نام:

 
  

 كد ملي:      ل تولد :                نام پدر :                 . شماره شناسنامه :              مح 
 

  :  ت تاهليوضع   :جنسيت                                             تاريخ تولد :                           

  مجرد       اهلمت                            زن:        مرد:

 رشته هاي مسابقات ملي مهارت ( : ليست  مطابق) –

  معافيت موقت           معافيت تحصيلي :            معافيت دائم :         پايان خدمت : كارت  يدارا  –

 تاريخ  اعزام:....................................           ماده به خدمت: آدفترچه  يدارا ................................ تاريخ  پايان خدمت :          در حال خدمت : 

–  
   يدانشجو دوره كارشناس  يدانشجو دوره كاردان  نسسايل  ديپلم فوق        ديپلم:      زير ديپلم:    

 رشته تحصيلي: ...............................................................

–

  : دارنده گواهينامه مهارت سازمان 5-1-3           كارآموز درحال آموزش درآموزشگاههاي آزاد:  5-1-2         : كارآموز درحال آموزش درمراكز سازمان   1-1-5

   تاريخ اخذ گواهينامه :        : دارنده گواهينامه مهارت سازمان )ادواري ( 4-1-5

 :  5-1-3آيتم شماره  توضيح

 ز سازمان كسب نموده است .سابقه خود را اممراكز سازمان يا آموزشگاههاي آزاد شركت نموده و آخرين مدرك مرتبط با يآموزشدر دوره هاي كارآموزاني كه   

 تاريخ فارغ ا لتحصيلي        نش  دا نش آموز يا فارغ ا لتحصيل دوره متوسطه كاردا :  4-1-5

 اريخ فارغ ا لتحصيلي ت     متوسطه نظري دانش آموزانو هنرجو يا فارغ التحصيل هنرستانهاي فني و حرفه اي : 5-1-5

 تاريخ فارغ ا لتحصيلي          : دانشجو يا فارغ ا لتحصيل آموزشكده هاي فني و حرفه اي 6-1-5

 تاريخ فارغ ا لتحصيلي          آموزش عا لي: دانشجو يا فارغ ا لتحصيل  7-1-5

 : محل كار           شاغل در صنايع يا صنوف:  8-1-5
 

  د:يهست ينامه ادواريگواه يا دارايه درسازمان گذرانده ايد دوره هاي آموزشي مرتبط با رشته مورد تقاضا ك –6
 دوره تاريخ درجه دوره  عنوان رديف

    

    

    

–  : 
 رتبة مرحلة ملي      رشته     سال
 رتبة مرحلة ملي     رشته     سال

                                             شهر:                                    كدپستي:                     استان:               –

 .....................................................................................................................................................................................................................................آدرس : 

 ن محل كار:                                    شماره تلف  شماره تلفن براي  تما س فوري :                        شماره تلفن منزل:                   

شوم كه موارد عنوان شده در فرم ثبت نام را در  يباشم و متعهدم يمهارت م يمسابقات ملپانزدهمينداوطلب شركت در  ،كامل ي........................................با آگاهنجانب .......يا

 م.ينمات شركت يبرگزار گردد بدون معذور يگريا استان ديل نموده و چنانچه مسابقات در شهر يت تكمحت دقت و صينها

 نام و نام خانوادگي تحويل گيرنده:      داوطلب ينام و نام خانوادگ

 خ وامضا:يتار         خ وامضا:يتار      

 باشد. يما ناقص بودن فاقد اعتبار يرنده و يل گيتحو يو امضا ين فرم بدون نام و نام خانوادگيتوجه: ا

 م.يباش يمهارت معذور م ين الملليرش فرم توسط دفتر مسابقات بيصورت از پذن ير ايل شود در غيد تكميموارد ستاره دار الزاماً با

         

 

            

 

 سال ماه روز

      

 

 

          

 



 

 

 پانزدهمین مسابقات ملي مهارت

 مرحله شهرستاني به تفكیك رشتهشرکت کنندگان آمار                                        2فرم شماره  
 

 نام استان: .............................................

 نام رشته رديف
کد 

جهاني
 کد جهاني نام رشته رديف

 نفره 3وتوليد تيمي  ساخت 1

ذطيزز  333333333تتولتوليدنفرهو

 زرطبسناللبلدنننننننفرهنفره(

نفره( 2رباتيك )تيمي  11 33  23 
نفره( 2مكاترونيك )تيمي  2  20 كابينت سازي )چوبي( 11 30 

 20 اتصاالت چوبي 11 30 طراحي مهندسي مكانيك 3

 21 جواهر سازي CNC 31 11تراش  0

 21 گل آرایي CNC 31 23فرز  0

راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت -فناوري اطالعات 1  31 خياطي ) فناوري مد( 21 31 

 32 قنادي )شيریني پزي( 22 13 جوشكاري 1

كاري دیوار و كف كاشي 1  33 فناوري اتومبيل 23 12 

 30 آشپزي 20 13 صافكاري خودرو 1

و گرمایشي لوله كشي 13  31 نقاشي خودرو 20 10 

 21 11 الكترونيك 11
  طراحي فضاي سبز

نفره( 2)تيمي   
31 

 31 تبرید و تهویه 21 11 طراحي وب 12

 مدیریت سيستم هاي –فناوري اطالعات  21 11 تاسيسات الكتریكي 13
شبكهتحت   

31 

 03 فناوري طراحي گرافيك 21 11 كنترل صنعتي 10

  مدیریت آب و فاضالب 33 23 آجرچيني 10

 
 

 

 ق مورد تايید است.مشخصات فو           
 

 مدير کل:        مسئول مسابقات استان:



  

 

 پانزدهمين  مسابقات ملي مهارت

 آمار قبول شدگان مرحله شهرستاني به تفكيك رشته                                               3فرم شماره 
 

 نام استان: .............................................

 نام رشته رديف
كد 

جهاني
 كد جهاني نام رشته رديف

 نفره 3د تيمي وتولي ساخت 1

ذطيزز  333333333تتولتوليدنفرهو

 زرطبسناللبلدنننننننفرهنفره(

نفره( 2رباتيك )تيمي  11 33  23 
نفره( 2مكاترونيك )تيمي  2  20 كابينت سازي )چوبي( 11 30 

 20 اتصاالت چوبي 11 30 طراحي مهندسي مكانيك 3

 21 جواهر سازي CNC 31 11تراش  0

ایيگل آر CNC 31 23فرز  0  21 

راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت -فناوري اطالعات 1  31 خياطي ) فناوري مد( 21 31 

 32 قنادي )شيریني پزي( 22 13 جوشكاري 1

كاري دیوار و كف كاشي 1  33 فناوري اتومبيل 23 12 

 30 آشپزي 20 13 صافكاري خودرو 1

و گرمایشي لوله كشي 13  31 نقاشي خودرو 20 10 

كترونيكال 11  11 21 
  طراحي فضاي سبز

نفره( 2)تيمي   
31 

 31 تبرید و تهویه 21 11 طراحي وب 12

 مدیریت سيستم هاي –فناوري اطالعات  21 11 تاسيسات الكتریكي 13
شبكهتحت   

31 

 03 فناوري طراحي گرافيك 21 11 كنترل صنعتي 10

  مدیریت آب و فاضالب 33 23 آجرچيني 10

 

 

 

      

 مشخصات فوق مورد تاييد است.            

           

 مدير كل:     مسئول مسابقات استان:            



 

 

  مسابقات ملي مهارت دهمينپانز

 اسامي قبول شدگان مرحله شهرستاني فهرست                          4فرم شماره 

 

 ......................................  ن:شهرستااستان: ......................................... 

 

نام و نام خانوادگيرديفرشته
تاريخ تولدجنسيت

رتبهنمره
سطح 

تحصيالت

نوع 

داوطلبي

وضعيت 

نظام 

وظيفه

سابقه حضور 

در مسابقات 

ملي
 مالحظات

رتبهسالسالماهروزمردزن

                

               

               

               

               

                

               

               

               

               

 

 

 مشخصات فوق مورد تاييد است.

 

 مدير كل:     مسئول مسابقات استان:
 



 

 ن مسابقات ملي مهارتيپانزدهم

 6فرم 

 نام رشته: ......................................
ID نوع هر بخش زمان نمره دهي بارم عنوان بخشهاي پروژه 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G     

H     

   011 جمع

 

 

 

 

 

 كارشناس مسئول      كارشناس معاون

 ينام و نام خانوادگ      ينوادگنام و نام خا

 امضاء:        امضاء:

 

 

 

 شماره رشته:



 1 

 ن مسابقات ملي مهارتيپانزدهم

 (Objectiveكمي ) -5فرم 
 ..................................................نام رشته: ...................

 .....بارم: ..............ژه: ...پرو ID........ .............عنوان پروژه: ...........................
اندازه/تلرانس  بارم عنوان رديف

 حاتيتوض

 زمان نمره دهي

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    جمع بارم زير پروژه

 

 كارشناس مسئول      كارشناس معاون

 ينام و نام خانوادگ      ينام و نام خانوادگ

 امضاء:        امضاء:

 

 شماره رشته:



 2 

 ن مسابقات ملي مهارتيپانزدهم

 (Subjectiveكيفي ) -A5فرم 

 ..................................................نام رشته: ...................

 ....پروژه: ..........بارم: ........ IDعنوان پروژه: ................................................ 
 زمان نمره دهي بارم (Sub Projectعنوان زير پروژه ) رديف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   جمع بارم زير پروژه

 

 كارشناس مسئول      كارشناس معاون

 ينام و نام خانوادگ      ينام و نام خانوادگ

 امضاء:        امضاء:

 شماره رشته:



 3 

 ن مسابقات ملي مهارتيپانزدهم
 فرم نمره دهي

 (Objectiveكمي ) -5فرم 

/

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 ينام و نام خانوادگ   ينام و نام خانوادگ   يو نام خانوادگنام 

 3كارشناس     2كارشناس     1كارشناس 

 ءامضا     ء امضا     ء امضا

 

 

 كارشناس مسئول      همراه كارشناس

 يگنام و نام خانواد      ينام و نام خانوادگ

 امضاء:        امضاء:

 ره رشته:شما



 4 

 ن مسابقات ملي مهارتيپانزدهم
 فرم نمره دهي

 (Subjectiveكيفي ) -A5فرم 

/

 بارم آيتم رديف

 01نمرات كارشناسان از 

 كارشناس

0 

كارشناس 

2 

كارشناس 

3 

كارشناس 

4 

كارشناس 

5 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 ينام و نام خانوادگ     ينام و نام خانوادگ    ينام و نام خانوادگ     ينام و نام خانوادگ     ينام و نام خانوادگ

 5كارشناس   4كارشناس   3كارشناس   2كارشناس   1كارشناس 

 ءامضا   ء امضا   امضاء   امضاء   ء امضا

 

 

 

 كارشناس مسئول      همراهكارشناس 

 ينام و نام خانوادگ      ينام و نام خانوادگ

 امضاء:        امضاء:
 

 شماره رشته:



 نام رشته رديف
كد 

جهاني
 كد جهاني نام رشته رديف

 نفره 3وتوليد تيمي  ساخت 1

ذطيزز  333333333تتولليدنفرهتوو

 زرطبسناللبلدنننننننفرهنفره(

نفره( 2رباتيك )تيمي  11 33  23 
نفره( 2مكاترونيك )تيمي  2  20 كابينت سازي )چوبي( 11 30 

 20 اتصاالت چوبي 11 30 طراحي مهندسي مكانيك 3

 21 جواهر سازي CNC 31 11تراش  0

 21 گل آرایي CNC 31 23فرز  0

راه كارهاي نرم افزاري براي  -اطالعاتفناوري  1

 تجارت
 31 خياطي ) فناوري مد( 21 31

 32 قنادي )شيریني پزي( 22 13 جوشكاري 1

كاري دیوار و كف كاشي 1  33 فناوري اتومبيل 23 12 

 30 آشپزي 20 13 صافكاري خودرو 1

و گرمایشي لوله كشي 13  31 نقاشي خودرو 20 10 

 21 11 الكترونيك 11
  طراحي فضاي سبز

نفره( 2)تيمي   
31 

 31 تبرید و تهویه 21 11 طراحي وب 12

اي مدیریت سيستم ه –فناوري اطالعات  21 11 تاسيسات الكتریكي 13
شبكهتحت   

31 

 03 فناوري طراحي گرافيك 21 11 كنترل صنعتي 10

  مدیریت آب و فاضالب 33 23 آجرچيني 10

  



 

 

 مسابقات ملي مهارتپانزدهمین 

  استانياسامي قبول شدگان مرحله فهرست                            8فرم شماره 

 

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

 

نام و نام خانوادگيرديفرشته
تاريخ تولدجنسیت

رتبهنمره
سطح 

تحصیالت

نوع 

داوطلبي

وضعیت 

نظام 

هوظیف

سابقه حضور 

در مسابقات 

ملي
 مالحظات

رتبهسالسالماهروزمردزن

                

               

               

               

               

                

               

               

               

               

 

 

 مشخصات فوق مورد تايید است.

 

 مدير کل:     مسئول مسابقات استان:
 



 

 

 مسابقات ملي مهارتپانزدهمین 

 اسامي کارشناسان همراه مرحله کشوري                           9فرم شماره 

 

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

 

 رشتهنام و نام خانوادگيرديف
سطح تاريخ تولدجنسیت

تحصیالت

وضعیت 

استخدامي

سابقه حضور در مسابقات 

ملي

عنوانسالسالماهروزمردزن

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 مشخصات فوق مورد تايید است.

 

 مدير کل:     مسئول مسابقات استان:
 



                                                                                                                                         

 

 :مسابقات( يست رشته هايمطابق با ل

 

نام پدر:                                شماره شناسنامه :                              نام خانوادگي :                                    نام :                

 / سال              / ماه        تاريخ تولد: روز                                             شماره ملي :                           محل تولد   

رشته تحصيلي :                                                                                            □ دكترا:         □ :فوق ليسانس        □ ليسانس :       □فوق ديپلم    □ديپلم 

 سابقه کار:                                   س:يتدررشته             □حق التدريس              □پيماني              □رسمي :               □مربي        

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

 

 پست سازماني : 

 سابقه كار:   

 دستگاه :  نام 

 □ مربي :

 □ كارشناس :

 

 رشته تدريس : 

 رشته تحصيلي : 

  

 نام نرم افزار كاربردي :   

 :نام نرم افزار كاربردي    

 

 □ضعيف

 □ضعيف 

 

 □متوسط 

 □متوسط

 

 □خوب 

 □خوب 

 

 □عالي

 □عالي 

                                

 م زبان خارجه:نا

 نام زبان خارجه:  

 

 □ضعيف 

 □ضعيف 

 

 □متوسط 

 □متوسط 

 

 □خوب

 □خوب 

 

 □عالي 

 □عالي

 عنوان دوره:   

 عنوان دوره:   

 

 مدت:

 مدت :

 

 محل آموزش:                            

 محل آموزش:                     :

  

 سال:   

 سال :   

 

 عنوان :

 عنوان :

 

 رشته :

 رشته :

  

 رشته:                                                               عنوان :سال:                                                                                             

 :رشته                                                               عنوان :   سال :                                                                                         

- 

 سال اخذ مدرك:                                                                                                رشته: 

سال اخذ مدرك:رشته :                                                                                             

 نوع حساب:                          نام شعبه :                           كد شعبه:                                       
 

 محل كار:  

 محل سكونت:   

شماره تلفن :                                          

لفن :شماره ت                                          

 شماره تلفن همراه :                         آدرس الكترونيكي :                                                                                                               

 تاريخ و محل امضا كارشناس

                                   موارد فوق مورد تائيد اينجانب است                          

 تاريخ و محل امضاء:                     :                                                             

 

 

 

 محل الصاق

 عکس



 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

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

              

              

              

              

              

              

 
             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 مشش پنجم چهارم سوم دوم اول

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

              

              

              

              

              

              

 
             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              


