
 

 ( 5102سال -بزریلمسابقات جهانی مهارت ) در اردوی متمرکز آماده سازی چهل و سومینتعهد نامه شرکت 
از ادره صن  ...........................شماره شناسننام     ………………… کد ملی  …………فرزند   .………………… اینجانب 

و ی مهنار   ملن مسناقاا     .…………………در  …………حنازز مانا     …...……………میزان تحصنیت    …………

اردوي آماده سازي مساقاا  قدینوسیل  آمادگی خود را جهت شرکت در   ............…………………رشت  انتخاب شده جهت 

اعنت  منی دار     ذینل مشنرو   قراساس مواد و مرکز ترقیت مرقی محل کشور در  سازمان آموزش فنی وحرف  ايجهانی مهار  

ودر صور  عد   یافت و آزمونها حضور  عملی ي علمی ونمایم ک  قا رعایت کلی  اصول انظباطی واختقی در کتسها وتعهد می

سنتاد   شاخصنهاي تعینیش شنده از طنرف    الز  طبن   امتیناز  کسب اعزا  ق  مساقاا  جهانی مهار  ق  علت حذف رشت  یا عد  

 راضی نخواهم داشت.هیچ اعت ،اجرایی مساقاا  

 اجباري است .  کارگاه هاي آموزشیومستمر در کلی  تما  وقت حضور  -1

ازمان در انتخاب افراد در پایان دوره تخصصی جهت اعزا  ق  مساقاا  جهانی مطاق  قا شاخصهاي تعییش شنده مخینر   س -2

 خواهد قود و شرکت کننده هیچگون  ح  اعتراضی نخواهد داشت . 

 فاط نفرا  قرگزیده آزمون انتخاقی مرحل  تخصصی می توانند در اردوي آموزشی مرحل  ویژه شرکت نمایند .  -3

 زمان هیچ تعهدي نسبت ق  وضعیت نظا  وظیف  قرگزیدگان نهازی نخواهد داشت . سا -4

 ق  مساقاا  جهانی نخواهد قود .  قطعی رقاقت کنندهحضور در دوره آموزشی ق  معنی اعزا   -5

سازمان اختیار دارد از ادام  حضور فرد  ،در صور  قروز هرگون  مشکل از طرف قرگزیدگانقر اساس رأي کمیت  انضباطی  -6

 . واریز خواهد شدق  حساب خزان   دریافت و دوره از فرد مذکورا هزین  هاي مرتبط ق .خاطی در دوره ممانعت قعمل آورد

 ق  عهده خود شرکت جهت اعزا  الزامی است و گرفتش آندر زمان اعزا   ( ماه اعتبار 6معتبر )داراي حداقل  داشتش گذرنام  -7

 . کننده می قاشد

در اردوي آماده سازي مساقاا  جهانی مهنار  و   گانسازمان هیچ گون  تعهد و التزامی در خصوص استخدا  شرکت کنند -8

 قرگزیدگان نهایی نخواهد داشت.

چهل و سنومیش مسناقاا  جهنانی    آماده سازي اردوي ولیتی در قبال ادعاي احتمالی شرکت کنندگان در ئسازمان هیچ مس -9

 نخواهد داشت.استعدادهاي قرتر  متیازا  نخبگی ومهار  مبنی قر استفاده از ا

 

 امضاء :                        ...............................................نام ونام خانوادگی: 

 اثرانگشت :              
 

 ذیلویژه طب  قرنام  اردوي آموزشی متمرکز جهت کلی  قرگزیدگان شامل دو مرحل  تخصصی و  -1

  ق  منظور انتخاب نفر قرترپایان دوره تخصصی از کلی  شرکت کنندگان پس از انجا  آزمون  -2

 اردوی 

 مرحله اول

 آزمون 

 مرحله اول
 اردوی تخصصی

 آزمون مرحله تخصصی 

 انتخاب نفرات برتر
 اردوی ویژه

 آزمون انتخاب نفرات

 اعزامی و رشته های

17/8/93  

 22/9/93لغایت 

لغایت  23/9/93 نیم  دو  آذرماه

32/12/93 

لغایت   4/11/93 نیم  دو  دیماه

32/4/93 

نیم  اول اردیبهشت 

 ماه

 
 دفتر مسابقات بين المللی مهارت 


