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 مقدمه

میاا   در مناد نظاا  رقابت  برايي رقابتهاي سالم وهدفمند به منظور برگزارمناسب  ايجاد بستر       

امكاا   « آزاد مهاارت مسااباات  »برگازاري  در قالاب  صنعتگرا  و پیشاه ورا      ،صاحبا  مهارت 

آموزشاي  هااي  نظا  ء سطح كمي وكیفيديگر و پیدايش شرايط بهبود و ارتااارزيابي و ماايسه با يك

 .سازدمي فراهم ي و ماد  العمر براي سرآمد بود  رالزو  فراگیري آموزش هاي مهارتبا مذكور 

ي شاليي و باازار كاار    هاا مهارتو اقتصاد برها شرايط خاصي كه امروزه تحوالت مستمر فناوري

 راوضعیت متحولاينبراي هماهنگي با  را اي ي فني و حرفههاآموزشجايگاه  ،وجود آورده استهب

باا اتكاا بار داناش و      آزاد مهاارت مسااباات  مم سااخته  و سازما  را مصساخته است  موثرتربسیار

اجارا   ةو باه مرحيا  ريازي  برناماه دربرگزاري مساباات  چندين ساله اين سازما  بیات ارزشمندتجر

مي آيد. در
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 كليات 
 آزاد مهارت تعریف مسابقات - 1 ةماد

كاه  تخصصا   اي فنا    ررفاه   هااي مهارت مختلف هايكشور در زمینه فراد ماهر ا میانرقابت سا لم 

نشان دادن لز م فرصت  را جهت    دشوم    نخبگان مهارت شناساي    كشف استعدادهاي برترموجب 

موجود آموزش  ، ارتقااي فرهنام مهاارم آماوزي      دستیاب  به خالءفراگیري آموزش هاي مهارت    

  توانمنديهاي مهارت  در شاغلین بنگاهاي اقتصادي فراهم م  سازد
 آزاد مهارت اهداف مسابقات  - 2ماده 

 .هامهارمشكوفاي   براي ايجاد فرصت مناسب  افراد ماهراي ررفه استعدادهايكشف -1-2

 تر يج  ارتقاي فرهنم مهارم آموزي 2-2

 شناساي  نخبگان  استادكاران مهارت – 2 -3

 ت  استاد كاران مهار فراهم نمودن فرصت مناسب براي رقابت سالم میان -4-2

باه مماوم ماردم  جلاب ن ار       اقتصااد  ةنقش آن در توساع اهمیت    ي مهارتهاآموزشمعرف  -5-2

آزاد مساابقام   اجاراي  در هرچاه بیشاتر   مشااركت  برايصنايع  صنوف  ،هاي اقتصاديبنگاه ،نمسئوال

 .اصناف

 اهبین شاغلین  بنگاهاي ايجاد فرصت  مناسب براي تبادل اطالمام فن    تجارب ررفه -2 -6

 .اقتصاديهاي  معرف  افراد ماهر  نخبه به صنايع  بنگاه ي شناسا-7-2

 ارتقاي سطح استانداردهاي آموزش مهارم در كشور. -2 -8

 دانش  تواناي  شاغلینبهنگام سازي  -2 -9

درجه بندي صنوف   صانايع بار اساا        از لحاظ توانمندي مهارت  بررس   ضعیت مربیان  -10-2

 مهارم موجود 

 فنا ر بنیان   انتقال دستا ردهاي مهارت تشويق نخبگان در ايجاد   توسعه شركت هاي -11-2
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 مهارتآزاد شرایط ثبت نام متقاضيان در مسابقات  - 3 ةماد

 .ايرانجمهوري اسالم  تابعیت  -1-3

 .جمهوري اسالم  ايران اديان تصريح شده در قانون اساس مسلمان يا پیر  يك  از  -2-3

 .قانون اساس  جمهوري اسالم  ايرانلتزام ممل  به ا -3-3

 نگردان  ر ا مواد مخدر  مدم امتیاد به هرگونه  مسابقامرضور در  براي  ر ان  داشتن سالمت جسم  -4-3

 .مصوب شده از طرف ستاد اجراي  مسابقام  ضوابطقوانین   تمام التزام به رمايت  -5-3

 

 شناسائیو رسانی اطالع

 رسانیع اطال–4ةماد

  از  كشاوري    يبه صاورم سراسار   سايل ارتباط جمع   از طريق جرايد مموم    رسان اطالع -

 ،، اتحادياه هاا  تماام  ساازمانهاي  آموزشا    صانعت   اصاناف     رضوري به  ةيا مراجع مكاتبامق يطر

 انجام م  پذيرد.  فرهنگ يهاكانون    ، صنعت آموزش يهاارگان
 :ثبت نامبرای دارك الزم و م ثبت نام ةنحو  - 5ةماد

 :ثبت نام ةنحو

رام ادادر اين مسابقام با مراجعه رضوري به مراكز آموزش فن    ررفاه اي شهرساتانها     ثبت نام 

گیرد.نجام م ا كل استان 

 ثبت نام برایمدارك الزم 

  جديدتمام رخ  3×4مكس  -1-5

 شئونام اسالم  در مكس هاي ارسال  رمايت شود.

 شناسنامهتمام صفحام كپ  از  -2-5

 كپ  كارم مل   -3-5

 يا معرف  نامه از نهاد آموزش  مرتبط مدرك تحصیل آخرين كپ   -4-5

 رارلهريك از مرضور در  جهتدا طلبان خانم  يبرايا  الدين نامة كتب  از همسر رضايت هارائ -5-5

 . آزاد  مسابقام مهارت
 .نمی باشند مسابقات آزاد مهارتشركت در  تبصره: مدال آوران مسابقات ملی مهارت مجاز به
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 اجرای مسابقات

 :مسابقاتاجرای مراحل –6ةماد

   استان نديهاياستانها دريك رشته با توجه به توانم ا لین قدم جهت اجراي اين مسابقام امالم آمادگ 

 رامیان منطقه جهت اجرا م  باشد.

 .شودم  استان    كشوري برگزار ،د مررلهمسابقام در 

 
  استانی ةمرحل -1-6

زمان خواهاد  مطابق با ساير آزمونهاي ممل    پر ژه هاي پايان د ره ساها در تمام  استاناجراي اين مررله     

 . بود

اشد به برا كسب كرده امتیاز  100از   70رد نصاب  در اين مررله نفر برتر هر استان در هر رشته كه -1-1-6

 .يابدم  راهمررلة كشوري 

ر ز قبل از برگازاري مساابقام مررلاه كشاوري در      20نفرام برگزيده استان  م  بايست مشخصام  -2-1-6

ثبت   نماره مررلاه    www.portaltvto.comپورتال جامع سازمان آموزش فن    ررفه اي كشور به نشان  

 فرد مذكور درج گردد. براي استان 

تار  مهارم پس از بررسا    تايیاد نهااي  توساط دف     نفرام راه يافته به مررله كشوري مسابقام آزاد -3-1-6

 مسابقام مل    بین الملل  مهارم به استان مجري امالم م  گردد.

رط شا به )  استان در مررله بعدي  نفر ،از ادامه شركت در مسابقام قبول شدگان در صورم انصراف : 1تبصرة 

 جايگزين م  گردد. (ارراز ردنصاب نمره

 باشد.نم  امكان پذيرمهلت تعیین شده امكان ثبت نفرام استان  در پورتال  پس از پايان:  2تبصرة 
 كشوری ةمرحل -2-6

 پردازند.به رقابت م  يكديگربا  از طريق آزمون ممل  ،هااستان، منتخبین در مررله كشوري مسابقام    

واهاد  خ اجرا ر ز 2  رداكثر در  كمیته فن  رشتهبر اسا  نوع پر ژه   تصمیم  مدم زمان مسابقه -1-2-6

 شد.

 مهارم مطابق سیستم ارزشیاب  مسابقام مل    بین الملل در اين مررله   پر ژه ممل سنجش ةنحو -2-2-6

م  باشد.
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 طراحی پروژه– 7 ةماد

 استانی ةمرحل– 1-7

ساابقام  ي م  با تشخیص كمیته برگزارمطابق با ساير آزمونهاي ممل    پر ژه هاي پايان د ره سازمان 

خواهاد  ف   با استفاده از كارشناسان مراكز فن    ررفه اي    اردهاي صنعت    خدمات    اصانا استان 

 .بود
 مرحلة كشوری– 7 -2

 ملا     مساابقام دفتار   تحات ن اارم   مشاخص   هااي  در رشتهمررلة كشوري هاي پر ژه -1-2-7

ي صارب ن ران اصناف     اردها  زتشكل امتوسط كمیته تخصص  رشته مربوطه   الملل  مهارم بین

  .خواهد شدطرار      مربیان در ن   بر ن سازمانمتخصصان  صنعت  مربوطه 

 اصاناف   م  توانند از كارشناسان با تجربه سازمان،  ارد هاي صنعت   خدمات طراران پر ژه : 1تبصرة 

.ها باشنداساتید دانشگاه   

 

 تآزاد مهارمسابقات  اجراییعوامل  -8ةماد

 استانیمهارت در مرحله آزاد مسابقات  اجرایی عوامل  -1-8

 .  استاستان مسابقام مهارم اجراي  كمیته  ةبرمهداستان  ةمهارم در مررل آزاد مسابقام  اجراي
 :مسابقات استان اجرایی یتركيب اعضا -1-1-8

(فن ته یكمس یرئ)   مديركل استان -1

 نمايندگان بخش خصوص    صنايع   اصناف. -2

  ول مسابقام مل  مهارم استانمسئ -3

 )جذب مشاركت(                     آموزش در صنايع كارشنا    -4

 مسابقام( تبلیغام   اطالع رسان )            ر ابط مموم  :      مسئول -5

 (مسئول فن    اجراي معا ن ادارة كل استان به انتخاب رئیس كمیته فن     ) -6

 (پشتیبان  مسئول)       رئیس ادارة امور مموم    پشتیبان  -7

 (مسابقام رراسترفاظت   مسئولمسئول رراست استان             ) -8

.به انتخاب مدير كل استان :شكايام رسیدگ  بهمسول  -9

  ، آموزشگاههاي آزادد  نفر از ر ساي مراكز -10

رئیس اداره سنجش استان -11
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 :شوریمسابقات آزاد مهارت در مرحله ك اجرایی عوامل -2-8

 مجري : مسابقام استان اجراي  تركیب امضاي -1-2-8

)رئیس كمیته فن (    مديركل استان -1

نمايندگان بخش خصوص    صنايع   اصناف -2

  میزبان مسابقام مل  مهارم استانكارشنا    -3

آموزش در صنايع كارشنا    -4

 رئیس اداره سنجش   ارزشیاب  -5

 ام(ر ابط مموم       ) تبلیغام   اطالع رسان  مسابقمسئول  -6

   اجراي ( مسئول فن معا ن ادارة كل استان میزبان به انتخاب رئیس كمیته فن   )  -7

 رئیس ادارة امور مموم    پشتیبان       )مسئول پشتیبان ( -8

 رشته كارشناسان مسئول   -9

10-   تجهیز كارشنا 

11-  )مسئول رراست استان    )مسئول رفاظت  رراست مسابقام 

12- اننتخاب مدير كل استبه ا : مسول رسیدگ  به شكايام



 كارشناس مسئول -2-2-8

  براي طرار  پر ژه   اجراي صحیح  كنندگان،هدايت  رهبري كارشناسان تخصص    رقابت یتمسئول

 .مناسب مسابقام در رشته مورد ن ررا برمهده دارد

    مل توسط استان مجري   با تايید دفتر مسابقامانتخاب كارشنا  مسئول در مررله كشوري  تبصره:

بین الملل  مهارم صورم خواهد گرفت.

 داوركارشناس  -3-2-8

آزاد در اجاراي مررلاة كشاوري مساابقام     جهت همكاري استان مجري كه با دموم  است  كارشناس

ل اجاراي صاحیح   كاما    ارزشیاب  پر ژه هاا    دربه من ور همكاري كارشنا  مسئول  در كنارمهارم 

 .ديابرضور م  ن ر هداشت راكم بر رشته موردايمن    ب   رمايت موارد قوانین
 كارگاهمسئول فنی و تجهيز  -8-2-4

رفاع    در طاول مساابقام   ها قبل از مسابقام  ن ارم بركاركرد دستگاه كارگاهسازي آماده ة ظیف     

 .داردبر مهده اشكاالم ارتمال  را 

 .م  باشدير كل استان میزبان مدمهده مسئول فن   تجهیز كارگاه به   ابالغ تعیین  :1ةتبصر
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 داوری مسابقات ةنحو  : 9 ةماد

 

 مرحله استانی -1-9

بر مهاده  م رسیدگ  به شكايا   بوده مطابق با ساير آزمونهاي ممل    پر ژه هاي پايان د ره سازمان   

 .م  باشد كمیته اجرائ  استان
 مرحلة كشوری -2-9

   متخصاص كارشناساان  ، مربیاان باا تجرباه    ،مسئولبا مشاركت كارشناسان مررلة كشوري دا ري    

ز باا اساتفاده ا    هاا  پار ژه   ابیدستورالعمل نحوه ارزشا  مطابقارزياب  نتايج  .پذيردم  انجام اتحاديه ها

 .م  پذيرد انجام مل    بین الملل  مهارم ارزشیاب  مسابقام سیستمي هافرم

ك   شا ر محل امن  نگهداري شود تا درصورم بار ز  بايد دها پر ژه    ابيارزمدارك  تمام    :1ةتبصر

 . )با هماهنگ  رراست( یردگقرار مورد استفاده   نیاز به بازنگري شبهه 

 .خواهند داشتدر هر رشته رضور  اتحاديه  اصنافناظران  از  كشوريدر مررله   :2ةتبصر

 ضسات امتارا  يبام  دهكننرقابت،مسابقام ين برگزاریدر صورم بر ز هر گونه مشكل در ر  :3ةتبصر

 زمان برگزاري مسابقام به كارشنا  مسئول ارائه نمايددر  به صورم مكتوب  خود 

 
 برگزیدگان تقدیر از  ةنحو – 10 ةماد

 .خواهد پذيرفتصورم در استان مجري برگزيدگان در مررله كشوري ط  مراسم رسم   تقدير از
 :آزاد مهارتاقدامات انضباطی در مسابقات  - 11 ةماد

م اتصامیم باا   رساب ماورد  برگازار كننادگان   مساابقه دهنادگان     از مقررام،  ط در صورم تخ  -1-11

 .ستم مسابقام رذف خواهند شد یمواجه   از ساتخاذ شده انضباط  

مسااابقه  از قااانون   مقااررام  مسااابقه در صااورم مشاااهده تخلااف   تخطاا يمواماال برگاازار -2-11

. ساتند ه اجرائا   ة  كمیتا به ناظر ستاد تخلف مورد   به گزارش كتبملزم )دستورالعمل اجرائ  مسابقام( 

ش نهاي    گزارقرار گیرد ام يبه شكا  دگی  رس ن ارم ةدراختیار كمیت ،اين گزارش بايد در موارد خاص

 مسابقام برسد. اجراي در اسرع  قت به اطالع رئیس ستاد بايد نیز كننده مراجع رسیدگ 

 

 مشکالت حين مسابقه/پاسخگویی به مسابقات:/ه شکایاترسيدگی ب ةنحو - 12 ةماد

 شركت كنندگاناالت ؤپاسخگویی به س ةنحو -1-12    

مسابقه ن در زمادر سواالم يا پر ژه   نیاز به پاسخگوئ  توسط موامل اجراي  نقاط مبهم   جوددر صورم 

 بايست انجام شود:پاسخگوي  به سواالم م  جهتمرارل زير 
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 كند.م  باال آ ردن دست خود، كارشنا  مسئول را آگاهبا شركت كننده  -1

 باراي  شاود  ما   كارشنا  مسائول تعیاین   توسط كه كارشنا  د  يك  ازكارشنا  مسئول يا  -2

 شوند.م  ، امزامشركت كنندهال ؤپاسخگوي  به س

 انتقال داده خواهد شد.  يبه كارشنا  مسئول امالم   پاسخ به  هشركت كنندال ؤس -3



 و رفع مشکالت در حين مسابقه :سيدگی به اعتراض ر ةنحو -2-12

بايسات  مشكل ما     مرتفع نمودنرسیدگ   برايمرارل زير  ،در صورم بر ز مشكل در اجراي مسابقام

 انجام شود:

 دارد.م  مشكل خود را به كارشنا  مسئول امالمكننده رقابت  -1

 .است دگانشركت كننبرطرف نمودن مشكل پیگیري   كارشنا  مسئول موظف به   -2
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   پس از پايان مسابقام ديگر به هیچ امتراض  رسیدگ  نخواهد شد.

 


