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 مقدمه

 

ز تربیت مهارت با ايجاد شور و نشاط و تحريک اشتیاق جوانان، الهام بخش مهارت آموزی و زمینه سا مسابقات

  نگر است.های توانمند و توسعهانسان

بقات ملي مهارت  تجربه برگزاری مسا تاريخي چهل و پنج ساله دارد. برگزاری مسابقات ملي مهارت در کشور ما  سابقه

ام اين فرايند پس از انقالب شکوهمند اسالمي و حضور در چندين دوره مسابقه جهاني مهارت موجبات اصالح گام به گ

انیم زمینه تورا فراهم آورده و منجر به کاهش سطح اختالف مسابقات ملي با مسابقات جهاني شده است. امید است ب

اشیم. همچنین مناسب را برای رقابت جوانان عزيز کشورمان فراهم آورده و شاهد موفقیت و سرافرازی اين عزيزان ب

های اقتصادی و دانشگاه ها ورد تا فعاالن عرصه صنعت و بنگاهدر نظر است که اين مسابقات بتواند شرايطي را فراهم آ

مفکری و هم وانند به تبادل تجربیات و انديشه ها پرداخته و موجبات هدر کنار تالشگران عرصه مهارت آموزی بت

 انديشي اين عزيزان در راستای  حل مسائل مرتبط با عرصه کار آفريني و اشتغال فراهم گردد. 

ش خود سازمان آموزش فني و حرفه ای کشور با همکاری حامیان برون سازماني  و فعاالن بخش خصوصي تمام تال

ش بتواند به عنوان زاری مسابقات ملي مهارت در سطح استاندارد جهاني انجام داده و امید دارد که اين تالرا برای برگ

 گام کوچکي در راستای تحقق اهداف سازماني و ملي محسوب گردد.
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 رساني و ثبت نامفصل يكم: اطالع

 شرايط عمومي متقاضیان شرکت در مسابقات ملي مهارت - 1ماده 

 ی اسالمي ايرانتابعیت جمهور .1

 مسلمان يا پیرو يکي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران .2

 داشتن سالمت جسمي و رواني برای حضور در مسابقات  .3

 التزام به رعايت تمامي قوانین و ضوابط مصوب شده از طرف ستاد اجرايي مسابقات .4

-1های ای رشتهتاريخ دقیق ابتدائي سن شرکت کنندگان در نوزدهمین دوره مسابقات ملي مهارت، بر - 1تبصره 

يبری )تیمي دو امینت سا-4)تیمي دو نفره(،  مکاترونیک-3نفره(،  3ساخت و تولید )تیمي تیمي -2فناوری آب، 

به  12/10/1380ها ی باقي رشتهو برا 12/10/1377 تاريخ سرويس و نگهداری هواپیما-6پردازش ابری و -5نفره(، 

 )حتي با احتساب يک روز کمتر و يا بیشتر محاسبه مي شود(بعد است.

عدی در دوره های ب همان رشتهمدال آوران مسابقات ملي مهارت ادوار گذشته مجاز به شرکت در  - 2تبصره 

 باشند.نمي

های منتهي به چهل و هفتمین دوره مسابقات جهاني مهارت مدال آوران مسابقات ملي مهارت در دوره - 3تبصره 

، مستقیماً به مرحله ريزی اعزام قرار دارنددر رشته هايي که در برنامهني صورت احراز شرط سِدر فرانسه(،  2024)

 اول اردوی آماده سازی دعوت مي گردند.

 اطالع رساني -2ماده 

مکاتبات يا  از طريق جرايد عمومي و وسايل ارتباط جمعي به صورت سراسری و کشوری و از طريق رسانياطالع

های فرهنگي های آموزشي، صنعتي و کانونمراجعة حضوری به تمامي سازمانهای آموزشي و صنعتي و اصناف، ارگان

 رد.و انجمن های صنفي آموزشگاه های آزاد فني و حرفه ای انجام مي پذي

 نحوة ثبت نام   - 3ماده 

 .پذيردام ميانج worldskills.irشاني سايت مسابقات ملي مهارت به نثبت نام مرحله شهرستاني مسابقات از طريق 

 و وزارت آموزش و پرورشاسالمي  ای، آزادحرفههای فني و دانشگاهدر راستای تعامالت صورت گرفته  با  -1 تبصره 

مستقل معرفي تیم رساني، ثبت نام و اطالع به مي توانند نسبتها به عنوان شرکای راهبردی مسابقات، اين دستگاه

 اقدام نمايند.

ای با موافقت کمیته استاني مسابقات مي توانند نسبت به آموزشگاه های آزاد آموزش فني و حرفه -2تبصره 

 ايند.رساني و ثبت نام اولیه داوطلبین اقدام نماطالع

http://skills.irantvto.ir/
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 ثبت نامالزم جهت مدارك و شرايط  -4ماده 

 مدارك :-

 تمام رخ جديد 3×4عکس 

 از تمام صفحات شناسنامه تصوير

 کارت ملي  تصوير

 آخرين مدرك تحصیلي يا معرفي نامه از نهاد آموزشي مرتبط تصوير

 نظام وظیفه )برای داوطلبان ذکور و مشمول(.کارت پايان خدمت يا معافیت تصوير 

 که معافیت تحصیلي دارند. ويژه داوطلبان ذکور برای دانشجويان و محصالن بهگواهي اشتغال به تحصیل 

ه پايان ب  31/06/1402شرکت افرادی که در حال انجام خدمت سربازی هستند و سربازی آنها تا تاريخ  - 1تبصره 

شرايط سني مجاز در اين دوره  مشروط به داشتن ،به بعد است15/07/1403که تاريخ اعزام آنها رسد و يا افرادیمي

يک ه زان مشمول تبصرتأيید از فرماندهي محل خدمت و تأيید تاريخ پايان خدمت سربا هبرگ هارائ از مسابقات بالمانع است.

  الزامیست.

غییر محل زندگي، تاستان شرکت کرده اند تنها در صورت رقابت کنندگاني که در دوره های قبل از يک  - 2تبصره 

 مايند.نمحل کار يا محل تحصیل )با ارائه اسناد مثبته قبل از ثبت نام( مي توانند از استان ديگری شرکت 

 .گرددحذف مي 4ماده  3و  2بندهای  ،در صورت فعال شدن سامانه احراز هويت برخط در استان – 3تبصره

 :ثبت ناميط شرا-

 ادر رشته مورد تقاض یو حرفه ا يسازمان آموزش فن نامهیگواهارا بودن د

 در رشته مورد تقاضا  یو حرفه ا يدانشگاه فن لیفارغ التحص

 دانشگاه آزاد در رشته مورد تقاضا  لیفارغ التحص

 متوسط دوم کاردانش در رشته مورد تقاضا  لیفارغ التحص

 در رشته مورد تقاضا  یو حرفه ا يمتوسط دوم فن لیفارغ التحص

 مدارس سما در رشته مورد تقاضا  لیفارغ التحص

 ادیلمپا ،یو حرفه ا يشاخه فن يعمل يشاخه کاردانش، مسابقات علم یکاربرد يمسابقات علم دگانيبرگز

 در رشته مرتبط یو حرفه ا يمحور شاخه فن يستگيشا ادیشاخه کاردانش، المپ يمهارت

 در رشته مرتبط يو موسسات آموزش عال يدولت ریو غ يدولت یدانشگاه ها انيدانشجو

 یاحرفه و يآزاد فن یو آموزشگاه ها يدولت یو حرفه ا يکارآموزان در حال آموزش در مراکز آموزش فن

 شده اند. يکه به آزمون معرف

ر گرفته افتخا پلميد ايقبل مسابقات که مدال  یدوره ها یرقابت کنندگان شرکت کننده در مرحله کشور

 اند.

 ( ينامه قبولدر رشته مورد تقاضا با )ارائه کار یو حرفه ا يفن ايدوازدهم کاردانش  هيدانش آموزان پا

کسب و کار،  یبرا ینرم افزار یراهکارها ،یپردازش ابر ،یبريسا تیامن یشرکت در رشته ها يمتقاض - 4تبصره 

 وب  یها یتحت شبکه، فناور یها ستمیس تيريمد ل،يموبا یتوسعه نرم افزارها
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 اجرای مسابقاتفرآيند : دومفصل 

 شهرستاني مسابقات ملي مهارتمرحلة  -5ماده 

، يکتب) الزم يابیاقدام و پس از ارزش طيافراد واجد شرا ييباشد نسبت به شناسا يمرحله هر استان مجاز م نيدر ا

 .ديدفتر مسابقات تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام اقدام نما سايتدر  ي( و درج نمره اکتسابيعمل

نمونه  اياستاني  درونشده  يطراح یاز آزمون ها و پروژه هابا استفاده توانند  يها م مرحله استان نيدر ا - 1تبصره 

 نسبت به انتخاب اولیه داوطلبین اقدام نمايند. دفتر مسابقات تيشده در سا یبارگذار یپروژه ها

شته اقدام هر استان مي بايست نسبت به طراحي سازوکار مناسب و يکسان جهت ارزشیابي متقاضیان هر ر - 2ه تبصر

 نمايد.

اً بايستي بصورت ، نتايج حاصل الزامسايت دفتر مسابقاتبا توجه به الزام ثبت نمرات مرحله شهرستاني در  - 3تبصره 

 کمّي ثبت شود.

 به مرحله را در مرحله شهرستاني کسب نمايند مستقیماً 100از  70حد نصاب کلیه رقابت کنندگاني که  - 4تبصره 

 استاني راه خواهند يافت.

ای، آزاد اسالمي، فرهنگیان و وزارت آموزش های فني و حرفهدر راستای تعامالت صورت گرفته با دانشگاه -5تبصره 

رگزاری مراحل شهرستاني ي باشند تا نسبت به بها مجاز مو پرورش به عنوان شرکای راهبردی مسابقات، اين دستگاه

 و استاني در قالب يک مرحله انتخابي جهت معرفي تیم مستقل خود اقدام نمايند.
 

 استاني مسابقات ملي مهارتمرحلة  -6ماده 

 خواهد بود. ساعت 8و حداکثر  4حداقل  مدت زمان مسابقه

 خواهده بود. پروژه عمليصرفاً بصورت  نحوه سنجش

های بانک پروژهپروژه مرحله استاني توسط دفتر مسابقات تهیه و برای اجرا به استانها ارسال خواهد شد.  - 1تبصره 

المللي مهارت به نشاني و بین يگذشته در سامانه اينترنتي دفتر مسابقات مل یهاسال

http://worldskills.ir/news/projectdatabase موجوداست.برداری جهت بهره 

 افتگانيراه یااخالق حرفه تیصالح هيديیتأاين دستورالعمل به همراه  4الزم مطابق ماده  مدارك تمامي - 2تبصره 

به دفتر مسابقات  يکصرفاً بصورت الكترون تا يک هفته بعد از برگزاری مرحله استاني و بايستميی به مرحله کشور

 .المللي مهارت ارسال شودو بین يمل

 مرحله استاني رشته امنیت سايبری به صورت آنالين توسط دفتر مسابقات برگزار خواهد شد. – 3تبصره 

ه مسابقات ب ،به شرط کسب حد نصاب الزم ي مسابقاترقابت کنندگان رشته امنیت سايبری در مرحله استان – 4تبصره 

مسابقات  کشوری راه خواهند يافت.)در اين حالت ممکن است از برخي استانها بیش از  يک نفر در مرحله کشوری

 حضور داشته باشند(

http://worldskills.ir/news/projectdatabase
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نموده باشد،  کسب 100از  70ترين امتیاز را با رعايت حد نصاب حداقل در هر رشته يک نفر/تیم که باال - 5تبصره 

 به مرحله کشوری راه خواهد يافت.

 نده از طرفرقابت کنمعرفي  در صورتهستند،  فاقد منتخب استاني يي کهدر رشته هامي توانند  استانها – 6تبصره 

ر مرحله جهت حضور ديک نفر را پس از تايید صالحیت فني و حرفه ای توسط کمیته استاني، صنايع، صنوف و ... 

 کشوری مسابقات به دفتر مسابقات ملي و بین المللي مهارت معرفي نمايند.

 دگانيلکرد برگزاز عم يو تخصص يفن یو مهارت ها زهیانگ اق،یاشت ديیتأادارات کل موظفند تنها در صورت  - 7 تبصره

 .ندينما یبه مرحله کشور يمرحله استان دگانياستان اقدام به اعزام برگز يفن تهیکم مطابق نظر

ای، آزاد اسالمي و وزارت آموزش و پرورش های فني و حرفهدر راستای تعامالت صورت گرفته با دانشگاه - 8تبصره 

ت به برگزاری مراحل شهرستاني و استاني ها مجاز مي باشند تا نسببه عنوان شرکای راهبردی مسابقات، اين دستگاه

 در قالب يک مرحله انتخابي جهت معرفي تیم مستقل خود اقدام نمايند.

( 2022المللي و مسابقات بین 2019دوره گذشته مسابقات جهاني مهارت )کازان   2استان هايي که در -9تبصره 

مسابقات ین دوره بیستممرحله کشوری توانند در مسابقات مي، برابر نظر کمیته استاني اندرقابت کننده اعزامي داشته 

 (31اعزام نمايند. )پیوست  بیشترحداکثر يک نفر/تیم ملي مهارت در همان رشته 

، (14ماره )ش وستيپ-دوره مسابقات نوزدهمينها در استان ییکارآشاخص در که ييها استان - 10تبصره 

یستمین دوره بدر  توانند يمبرابر نظر و تأيید کمیته استاني مسابقات،  اند، کرده کسب را سوم تا اول یها رتبه

 :ندينما اعزامبه مرحله کشوری  میت /نفر 2رشته،  1و  2، 3در زير به ترتیب  ملي مهارت مسابقات

 رشته 3 رتبه اول :

 رشته 2 رتبه دوم :

 رشته 1 رتبه سوم :
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 مسابقات ملي مهارت مرحلة کشوری -7ماده 

 برگزار خواهد شد. همزمانو  متمرکزغير بصورت بیستممسابقات ملي مهارت دوره 

  1401اسفند  9تا  7بازه زماني برگزاری: 

 روز 3طي  حداکثر و  ساعت 22: حداکثر  مدت زمان مسابقه

 12مکان برگزاری: برابر جدول پیوست شماره 

 : پروژه عملي نحوة سنجش

سابقات شامل در زمان برگزاری مسابقات ملي مهارت الزاماً بايستي تیمي از دفتر مسابقات جهت مديريت فرآيند م

بقات بر اساس نظارت بر طراحي پروژه، آماده سازی فضای مسابقات، نظارت بر حسن برگزاری مسابقات، ارزشیابي مسا

 قات مستقر گردد.در محل اجرای مسابو ... ، رسیدگي به اعتراضات CISسیستم 

بر اساس تاريخ و ريزی برگزاری مرحله کشوری مسابقات ملي مهارت ملزم به برنامه برگزارکنندهيا  استان مجری

 مي باشد. جدول زمانبندی اعالم شده از سوی دفتر مسابقات ملي و بین المللي مهارت

رسمیت مسابقات ملي مهارت به شرح جدول بندی افراد، کنندگان و رتبهبه منظور امکان ارزيابي توانمندی شرکت

 زير مي باشد.

 حدنصاب برگزاری مرتبه برگزاری نوع رشته

 انفرادی
 نفر 8 اول و دوم

 نفر 10 سوم و بیشتر

 تیمي
 تیم 6 اول و دوم

 تیم 8 سوم و بیشتر

صورت صالحديد کمیته اند، در کننده از رسمیت خارج شدههايي که به دلیل کاهش تعداد شرکترشته -1تبصره 

از تسهیالت  مي توانند به صورت نمايشي برگزار شوند. قابل ذکر است برگزيدگان رشته های نمايشي ،فني مسابقات

 .باشندنمياين دستورالعمل برخوردار  16ماده 

ز شرط در مسابقات جهاني مهارت حائز افتخار شده و مدال يا مدالیون کسب نموده اند ا رشته های که -2تبصره 

 نصاب مذکور در جدول فوق معاف مي باشند.حد

( مي توانند  CNCشته های هم خانواده که به حد نصاب نرسیده باشند )نظیر صنايع چوب، فرز و تراش ر -3تبصره 

 در قالب يک رشته در مسابقات برگزار شوند.

المللي مهارت مسابقات ملي و بینتحت نظارت دفتر  وهای مشخص و مجاز در رشته مسابقات ملي مهارتهای پروژه

صاحب  و مدرسان دانشگاهي و يمتخصصان و مربیان درون و برون سازمان و توسط کمیته تخصصي رشته متشکل از

ار قرار اختی نظران اصناف واحدهای صنعتي مربوطه و با رويکرد مسابقات جهاني وکاربرد در صنعت طراحي و در

 خواهد گرفت.

مورد  تیم مديريتي هر رشتهوسیلة ها بهروز قبل از شروع مسابقات( پروژه 2قات کشوری )در زمان برگزاری مساب

به عنوان پروژة اصلي در پس از تصويب و  بودهدرصد پروژه  30حداکثرمي گیرد. اين تیم مجاز به تغییر بازنگری قرار 
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در گردد(. نمياز پروژه  هیچ بخشيشامل حذف  ات اعمال شدهتغییريادآور مي گردد ) مي گردد.مرحلة کشوری ارائه 

دفتر مسابقات ملي و بین  دریافت تائيدیهموظف به  مدير رشته، ی پروژهدرصد 30صورت نیاز به تغییر بیشتر از 

 پروژه مي باشد . انتشارالمللي مهارت پیش از 

  نها در سايت سازمان به نشاني هايي صورت خواهد گرفت که پروژه آدر مورد رشتهدرصدی  30تغییرات  - 1تبصره 

 http://worldskills.ir/news/projectdatabase.در زمان تعريف شده توسط  هاطراحي پروژه ساير رشته قرار دارد

 تیم مديريتي رشته صورت مي پذيرد.

ای انجام گیرد که فهرست تجهیزات، ابزار و مواد مصرفي نسبت به پروژه قبلي گونهها به تغییرات پروژه - 4تبصره 

 .نکندتغییر  ،ارائه شده کشوری

 پذير نیست.بندی اجرايي امکانها و برنامه زمانگونه تغییری در پروژهپس از شروع مسابقات هیچ - 5تبصره 

صحت کارکرد، زمان بندی اجرا و ...(  :ی پروژه )شاملمسئولیت صحت فاکتورهای مؤثر بر طراحي و اجرا - 6تبصره 

 خواهد بود.رشته  تيمديريبر عهده تیم 

 اعزام به سازیاردوهای آماده ای کشور،زش فني و حرفهگذاری سازمان آموبرابر تصمیمات شورای سیاست - 7تبصره 

آمده توسط کمیته فني و دفتر مسابقات  ه در ارزيابي به عملهايي تشکیل خواهد شد کصرفاً در رشته مسابقات جهاني

( 4202 - لیون)فرانسه قات جهاني مهارت مساب هفتمین دورهچهل و المللي مهارت مجاز به حضور در ملي و بین

ر که از نظ بودخواهند مذکور سازی مسابقات ضور در اردوهای آمادهآوراني مجاز به حو مدال تشخیص داده شوند

 .فته باشندقرار گرای مورد تأيید دفتر مسابقات ای و اجتماعي و اخالق حرفههای حرفهصالحیت

 (2024 -)لیون  فرانسه اني مهارتمسابقات جه چهل و هفتمین دورهها و نفرات اعزامي به اسامي رشته - 8تبصره 

 عمومي و تخصصي آنها در رشته موردنظر، حداکثرهای سازی و بررسي کامل صالحیتپس از برگزاری اردوهای آماده

 )سه ماه قبل از اعزام( قطعي خواهند شد. تا آخرين مهلت تعیین شده ثبت نام سازمان جهاني مهارت،

کشور منوط به  یاو حرفه يسازمان آموزش فن یمهارت از سو يبه مسابقات جهان يمل دگانياعزام برگز - 9تبصره 

مدال آور  ومهارت خواهد بود  يمل میت يانتخاب یدر اردوها دگانيبرگز تیو موفق يو اختصاص يعموم طيوجود شرا

 .ردنخواهد ک جاديمهارت ا يبه مسابقات جهان آنان ياعزام قطع یبرا یتعهدمهارت  يمسابقات ملدر بودن 

اند در صورت دارا به مسابقات جهاني اعزام نگرديده مدال آوران دوره های گذشته مسابقات ملي مهارت که - 10تبصره 

 .عدی شرکت کننددر اردوی آماده سازی مسابقات جهاني دوساالنه ب ، مي توانندني و تايید کمیته فنيبودن شرايط سِ 

نسبت  ،رتملي مها هفته بعد از اعالم نتايج مسابقات 2استان های شرکت کننده موظف هستند حداکثر  - 11تبصره 

ظ و نگهداری پروژه در غیر اين صورت میزبان مسئولیتي در قبال حف ه های خود به استان اقدام نمايند.انتقال پروژبه 

 مربوط نخواهد داشت.

اند، شده دوره مسابقات ملي مهارت بعنوان میزبان انتخاب بیستمیناستانهايي که در مرحله کشوری  -12تبصره 

 نفر/تیم معرفي نمايند. 2آن را بر عهده دارند توانند در رشته هايي که میزباني مي

ني مسابقات بر اساس تصمیم کمیته ف ،رشته هايي که تعداد رقابت کنندگان آن کمتر از حدنصاب باشد – 13تبصره 

 مي تواند بصورت رسمي برگزار گردد.و يا وجود حامي و با در نظر گرفتن شرايط زمان و مکان، 

 

http://worldskills.ir/news/projectdatabase
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 مسابقاتداوری : سومفصل 

 در مرحله استاني مسابقاتداوری نحوه  -8ماده 

 ذيرد.ارزشیابي مرحله استاني توسط داوران منتخب استان صورت مي پ ،اين دستورالعمل 6برابر مفاد ماده 

 به عنوان داور تعريف گردد. نمي تواندمربي آموزش دهنده رقابت کننده  -1تبصره 

رش به و وزارت آموزش و پرو ای، آزاد اسالميهای فني و حرفهدانشگاهدر راستای تعامالت صورت گرفته با  -2تبصره 

ها تحت نظارت دفتر داوری رقابتسبت به ها مجاز مي باشند تا نعنوان شرکای راهبردی مسابقات، اين دستگاه

 مسابقات سازمان اقدام نمايند.

بصورت وری( گهداری هواپیما )حض( و سرويس و نبرخط)امنیت سايبری  های رشتهمسابقات انتخابي  -3تبصره 

 متمرکز و از سوی دفتر مسابقات برگزار خواهد شد.

رين امتیاز باالت،  و سرويس و نگهداری هواپیما رشته امنیت سايبریمالك انتخاب در مسابقات انتخابي  -4تبصره 

واهد سهمیه استاني وجود نخ ها حد نصاب تعريف شده مي باشد. بدين ترتیب در اين رشتهکسب شده نسبت به 

  واهند يافت.خداشت و افراد بر اساس ترتیب کسب باالترين امتیاز نسبت به تراز تعريف شده به مرحله کشوری راه 

 در مرحله کشوری مسابقاتداوری نحوه  -9ماده 

ون يا برون دران )شامل کارشناستیم مديريت رشته شامل مدير رشته، معاون و کارشناسان داور مدعو  ،در هر رشته

انجام  (اد يا شرکای راهبردیبرگزارکننده رويدشده از سوی کارشناسان معرفي،  دفتر مسابقاتسوی مدعو از سازماني 

مل نحوه ارزشیابي ارزيابي نتايج مطابق دستورالعها را بر عهده دارند. امور مربوط به رشته و ارزشیابي نتايج رشته

 ( انجام مي پذيرد.CISشیابي مسابقات )های سیستم ارزفرمها و با استفاده از پروژه

 هد شد.نخوادوره مسابقات ملي مهارت کارشناس همراه به محل برگزاری مسابقات اعزام  بیستمیندر  - 1تبصره 

 )در در محلي امن ندتا زمانیکه دفتر مسابقات تعیین مي نمايمي بايست ها تمامي مدارك ارزيابي و پروژه - 2تبصره 

  قرار گیرد.يا نیاز به بازنگری مورد استفاده  اعتراضنگهداری شود تا درصورت  استان میزبان(

 امضا و تايید شوند.  شتهر يتیم مديريتبايست توسط های ارزشیابي ميفرم - 3تبصره 

بايست اعتراض خود را مطابق کننده ميدر صورت بروز هر گونه مشکل در حین برگزاری مسابقات، رقابت - 4تبصره 

 نمايد.  ارائهاين دستورالعمل و شرح وظايف ارائه شده  17مادة 

به صورت اعالم کتبي و در زمان  ،دستورالعملاين  17ها با توجه به مادة رسیدگي به تمامي اعتراض - 5تبصره 

  هد شد.اعتراضي رسیدگي نخوا ، به هیچاتمام مسابقاتپذير است و پس از ت امکانمسابقا

نظارت  تتحو  تیم مديريتي رشتهبر عهده  CISمسئولیت ورود روزانه نمرات رقابت کنندگان در سیستم  - 6تبصره 

 مي باشد. نماينده دفتر مسابقات
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 اجرايي مسابقات عواملفصل چهارم: 

 ني مسابقات ملي مهارتکمیته استا -10ماده 

 مهارت استان یشورانماينده 

 استان يتعاون، کار و رفاه اجتماع اداره کل

 کمیته( رئیس) استان یاو حرفه يآموزش فن اداره کل

 استان آموزش و پرورش اداره کل

 ی در استانو فناور قاتیعلوم، تحق نماينده وزارتدولتي دانشگاه 

 استاندانشگاه آزاد اسالمي واحد مرکز 

 ای استانفني و حرفهدانشکده 

 اطالعات یارتباطات و فناور اداره کل

 استان صنعت، معدن و تجارت سازمان

 استان ورزش و جوانان اداره کل

 استان يفرهنگ و ارشاد اسالم اداره کل

 استان، صنايع، معادن و کشاورزی يبازرگان اتاق

 مرکز استاناصناف  اتاق

 ی استانيمایو س صدا

 شهرداری مرکز استان 

 های صنعتي استانشرکت شهرك

 

های آموزشي در مسابقات مهارت، مديرکل به منظور ايجاد بستری مناسب برای حضور مناسب ديگر ارگان - 1تبصره 

 نیز به عنوان مدعوهای آزاد نهاد، آموزشگاههای مردمها، سازمانارگان سايراز نمايندگان  حسب موردتواند استان مي

 عمل آورد.در کمیتة اجرايي استان دعوت به

 وظیفه کمیته استاني مسابقات ملي مهارت -11ماده 

مسابقات  مرحله کشوری و استاني ،مسابقات شهرستانياجرای صحیح اهنگي و نظارت بر تجهیز کارگاه، ريزی، همبرنامه

المللي مهارت ینبرالعمل های دفتر مسابقات برگزيدگان برابر ضوابط و دستواعالم  )در صورت میزباني مرحله کشوری(،

 برای شرکت در مرحلة کشوری.

در مراحل شهرستاني و استاني  اعتراضاتو رسیدگي به  انتخاب نفر برتر ،مسئولیت صحت اجرای مسابقات -تبصره 

  .مي باشد کمیته استاني مسابقات ملي مهارتبرعهده رئیس 
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 مسابقات ملي مهارت اجرايي ستاد -12ماده 

 )رئیس سازمان: رئیس ستاد اجرائي( کشور  یاو حرفه يآموزش فن سازمان

 آموزش و پرورش وزارت

 یو فناور قاتیعلوم، تحق وزارت

 اطالعات یارتباطات و فناور وزارت

 صنعت، معدن و تجارت وزارت

 ورزش و جوانان وزارت

 رانيا یمعادن و کشاورز ع،يصنا ،يبازرگان اتاق

 خانه کارگر

 رانياصناف ا اتاق

 مایو س صدا

 دانشگاه فني و حرفه ای

 دانشگاه آزاد اسالمي

 شود.ابالغ اعضاء ستاد اجرايي توسط رئیس ستاد اجرايي مسابقات صادر مي -1تبصره 

 باشد.ستاد اجرائي مسابقات مي نايب رئیسمقام و قائمريزی و سنجش مهارت معاون پژوهش، برنامه -2تبصره 

عه ستاد اجرايي بايستي در کلیه کمیته های زيرمجمو لمللي مهارتانمايندگان دفتر مسابقات ملي و بین – 3بصره ت

 عضو باشند.

 

 ابقات ملي مهارت:مسمرحلة کشوری کمیته برگزاری  -13ماده 

 ستاد اجرايي مسابقاتنمايندگان 

 المللي مهارتکارشناسان دفتر مسابقات بین

 و نظارت اجرايي  کمیتة فني نمايندگان

 رسانيکمیتة تبلیغات و اطالع نمايندگان

 جذب مشارکتپشتیباني و کمیتة  نمايندگان

 آموزش و تجهیزکمیتة  نمايندگان

 میزبان عوامل اجرايي مسابقات ملي مهارت در سطح استانکلیه 

 تیم مديريتي رشته

 هامسئوالن برگزاری مسابقات ملي مهارت در استان

 ندگان مدال آوران مسابقات ملي و جهاني مهارت سنوات گذشتهنماي

 ناظران انتخاب شده از سوی رئیس ستاد اجرايي مسابقات 
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کمیته فني رئیس ها به انتخاب نظارت بر برگزاری مرحلة کشوری، ناظران از ستاد و ديگر استانجهت  - 1تبصره 

میزبان مسابقات ملي مهارت به عنوان عضوکمیته اجرايي  هایمسابقات و با شرح وظايف مشخص، تعیین و به استان

 اعزام خواهند شد.

های مجری، با عضويت مديرکل استان، ناظر ستاد، نماينده دفتر مسابقات کمیته اجرايي مسابقات در استان - 2تبصره 

المللي مهارت، مسئول حراست استان، مسئول مسابقات استان و ديگر اعضای واجد شرايط )به تشخیص و بین يمل

 .يدنمااستان( تشکیل و به انجام وظايف مربوط اقدام مي رکليمد
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 کنندگاننحوة پاسخگويي به سؤاالت رقابت -14ماده 

 بايست يي به سواالت مياحل زير برای پاسخگوکنندگان مردر صورت وجود سؤال در زمان مسابقات برای رقابت

 انجام شود:

 کند.يرا آگاه ممدير رشته کننده با باال آوردن دست خود، رقابت 

  کننده، اعزام نمايد برای پاسخگويي به سؤال رقابتتعیین ميمدير رشته يا کارشناسي که مدير رشته

 شوند.مي

 کننده انتقال داده خواهد شد.به رقابتو پاسخ اعالم مدير رشته کننده به سؤال رقابت 
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 انضباطي اقدامات تشويقي و -5فصل 

 استاني مرحله يقياقدامات تشو -15ماده 

 مقامات استاني توسط استاني مرحله در تقدير لوح اعطاء. 

 ستاناستان به شکل مقتضي با توجه به پیشنهاد و تصويب کمیته اجرايي ا لهوسیبه جوايز اهدای 

 استان ياجرائ تهیمرتبط توسط کم يآموزش یو نهادها عيبه صنا يمرحله استان دگانيبرگز يمعرف 

 و  ريوح تقدلو اهداء  ياستان هيبلندپا نیتوسط مسئول یاز مدال آوران پس از بازگشت از مرحله کشور لیتجل

 از مراحل مذکور یمستند ساز

 کشوری مرحله قيتشو نحوه -16ماده 

  نقدیاهدای جوايز نقدی يا غیر 

  اهدای مدال يادبود مسابقات 

  اهدای لوح تقدير 

 راهیابي مدال آوران به اردوهای آماده سازی مسابقات جهاني مهارت 

 های پشتیباني و جذب مشارکت کمیته از طريق مدال و لوح يادبود منتخبان مرحلة کشوری، جوايز تأمین

 پذيرد.انجام مي  برگزارکننده يا کمیته تبلیغات و اطالع رساني و

 ضوابط اهدای مدال و جوايز -17 هماد

های ت، مدالبه ترتیب باالترين نمرة کسب شده در سیستم ارزشیابي مسابقا مسابقات ملي مهارتبه منتخبان 

ملي مهارت  ای کشور و مسابقاتها به نشان سازمان آموزش فني وحرفهگردد. مدالبرنز اعطاء مي طال، نقره و

 مزين است.

 جوايز براساس سیستم  اعطای مدال و ج واعالم نتايCIS .است 

  منتخبان هر رشته که اختالف امتیاز آنها در سیستمCIS دال مشابه با يکديگر تا دو نمره باشد، م

 نمايند.دريافت مي

 شود.يک مدال نقره، مدال برنز نیز اعطا مي در صورت اعطای يک مدال طال و 

  نقره حذف و مدال برنز اعطا خواهد شد.در صورت اعطای دو مدال طال، مدال 

 ال طال در صورت اعطای سه مدال طال، مدال نقره حذف و چنانچه اختالف امتیاز آخرين برنده مد

 امتیاز باشد، مدال برنز نیز اعطا خواهد شد. 2کنندة بعدی کمتر از با رقابت

  ل نقره با آخرين برنده مدادر صورت اعطای يک مدال طال و دو مدال نقره, چنانچه اختالف امتیاز

 امتیاز باشد, مدال برنز نیز اعطا خواهد شد. 2کننده بعدی کمتر از رقابت

 ديپلم  ،ه دريافت مدال نشوندبسب کنند، ولي موفق ک 700باالی کنندگاني که نمره به تمامي رقابت

 اهدا خواهد شد. افتخار
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 اقدامات انضباطي در مسابقات ملي مهارت - 18 هماد

ه و از سیستم صورت احراز تخلف از مقررات، تمامي عوامل برگزاری مسابقه حسب مورد با اقدامات انضباطي مواجدر 

 ات نیز امکان حضور نخواهند داشت.های آتي مسابقمسابقات حذف خواهند شد و در دوره

ارش مورد ملزم به گزهمة عوامل برگزاری در مسابقه در صورت مشاهده تخلف و تخطي از قانون و مقررات مسابقه 

 هستند.  به کمیته فني و نظارت اجراييتخلف 

 يا مشكالت رقابت کنندگان اعتراضات رسیدگي به هنحو -19ه ماد

 .انجام خواهد شد ذيل هشداعتراضات و مشکالت در زمان مسابقات و با روند تعیینکلیه رسیدگي به 

 دارد.اعالم مي دفتر مسابقاتمدير رشته يا نماينده کننده مشکل خود را به رقابت .1

 کننده است.موظف به برطرف نمودن مشکل رقابت تیم مديريتي رشته .2

کننده در زمان برطرف نمودن مشکل موظف به حفظ زمان اتالف وقت برای رقابت تیم مديريتي رشته .3

مي  قاتفتر مسابمعادل زمان از دست رفته با هماهنگي نماينده دکننده و دادن وقت اضافه به رقابت

 .باشد

دگي موظف است گزارش مشکل پیش آمده و اعتراضات رقابت کنندگان و نحوة رسی تیم مديريتي رشته .4

 ارائه دهند. فنيبه آن را در پايان هر روز به صورت کتبي به کمیتة 

کننده به ، رقابتتیم مديريتي رشتهکننده توسط رقابت يا اعتراض در صورت عدم رسیدگي به مشکل .5

 نمايد. در همان روز ارائه مي دفتر مسابقاتنماينده  کتبي مشکل خود را بهصورت 

 .اجرايي پیگیری و  مورد بررسي قرار مي گیرد فني و نظارت هبا طرح در کمیت اعتراض واصله .6

 .گردد ارائه دفتر مسابقاتپايان روز به در و ه شده صورتجلسبايستي شده اقدامات انجام ههم .7

پس  وبه صورت روزانه و در زمان بروز مشکل در مسابقات صورت خواهد گرفت  رسیدگي به اعتراضات .8

تبي کبصورت اعتراض ارائه رسمي ر صورت عدم د .بررسي نخواهد شداز پايان مسابقات هیچ اعتراضي 

 .قطعي تلقي خواهد شددر زمان مسابقات، نتايج 
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 جذب مشارکت -6فصل 

ها از ستاناتمامي  ات کشوری در برگزاری اين مسابقات در کلیه سطوح،به منظور بهره گیری از توانمندی و امکان

بايست با تشکیل کمیته جذب مشارکت تمهیدات الزم را برای مشارکت هر چه مي دستورالعمل اجراييزمان ابالغ 

 کاهش صنعت در برگزاری مراحل شهرستاني، استاني و ملي بیانديشند و نسبت به خصوصي و، بخش دولتي بیشتر

ه های جاری مسابقات به نحو احسن و مقتضي از مشارکت نهادهای آموزشي و صنعتي استفاده نمايند، بايد توجهزينه

 شد.ها لحاظ خواهداستان داشت مشارکت حامیان در برگزاری مسابقات به عنوان شاخص ممتاز در ارزيابي عملکرد

 بصورت مستقل از سوی کمیته پشتیباني و جذب ياجتماع یو شرکا يمال انیستورالعمل جذب حامد -تبصره 

 مشارکت تهیه و ارسال مي گردد.
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 های مسابقات ملي مهارتترکیب کمیته -7فصل 

ابالغ اعضا  رکلیمد یو از سو جادی، در سطح استان به شكل متناظر اذیلشده  فیتعر یهاتهيکمتمامی 

 .گرددیصادر م

 کميته آموزش و تجهيز: 

سازی مطابق شرح آماده ی برگزاری مسابقات و اردوهایهاتيساو تجهیز  هارساختيزسازی وظیفه اين کمیته آماده

 .باشديمی کمیته فني و نظارت اجرائي هادستورالعملفني مسابقات و 

 :اعضای کمیته آموزش و تجهیز

 )معاونت آموزش( کشور یاو حرفه يسازمان آموزش فن .1

 ایحرفهدانشگاه فني و  .2

 دانشگاه آزاد اسالمي .3

 اطالعات یارتباطات و فناور وزارت .4

 صنعت، معدن و تجارت وزارت .5

 رانيا یمعادن و کشاورز ع،يصنا ،يبازرگان اتاق .6

 رانياصناف ا اتاق .7

 کميته پشتيبانی و جذب مشارکت: 

ديه، صنوف و واحدهای ی برگزاری مسابقات، ارتباط با صنايع، اتحاهاتيساسازی وظیفه اين کمیته تجهیز و آماده

 تولیدی و خدماتي و حامیان برای جذب همکاری و مشارکت آنان در برگزاری هر چه بهترمسابقات است. 

 اعضای کمیته پشتیباني و جذب مشارکت :

 )معاونت توسعه مديريت و منابع(کشور  یاو حرفه يآموزش فن سازمان -1

 اطالعات یتباطات و فناورار وزارت -2

 صنعت، معدن و تجارت وزارت -3

 مایو س صدا -4

 رانيا یمعادن و کشاورز ع،يصنا ،يبازرگان اتاق -5

 رانياصناف ا اتاق -6
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 رسانی: کميته تبليغات و اطالع

تلويزيوني  زریترساني مراحل مختلف مسابقات به طرق مختلف از جمله پوستر، بروشور، وظیفه اين کمیته تبلیغ و اطالع

های تخصصي و تعريف های گروهي، وايرال نمودن مسابقات در فضای مجازی، برگزاری نشستو راديويي و رسانه

 های تخصصي و تبلیغاتي، برپايي مراسم افتتاحیه، اختتامیه مسابقات است. اندازی پويشرويدادهای مرتبط، راه

 رسانی:اعضای کميته تبليغات و اطالع

 الملل()روابط عمومي و امور بینکشور  یاو حرفه يفنسازمان آموزش  .1

 مایو س صدا .2

 آموزش و پرورش وزارت .3

 یو فناور قاتیعلوم، تحق وزارت .4

 ایدانشگاه فني و حرفه .5

 دانشگاه آزاد اسالمي .6

 اطالعات یارتباطات و فناور وزارت .7

 ورزش و جوانان وزارت .8

 کميته فنی و نظارت اجرائی

سیدگي به ر، برنامه ريزی اجرای صحیح مسابقه، آموزش و نظارت فني و هادستورالعملوظیفه اين کمیته تهیه 

 ، نظارت بر روند ارزشیابي پروژه ها، اعالم نتايج و هامیتکنندگان، کارشناسان، سرپرستان مشکالت و اعتراضات رقابت

 . باشديمساير موارد مربوطه 

 ی: و نظارت اجرائ یفن تهيکماعضای 

 (المللي مهارت)مديريت مسابقات ملي و بینکشور  یاو حرفه يزش فنسازمان آمو .1

 آموزش و پرورش وزارت .2

 ایدانشگاه فني و حرفه .3

 دانشگاه آزاد اسالمي .4

 اطالعات یارتباطات و فناور وزارت .5



 

 پیوست ها
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 میزبان مرحله کشوریاجرايي استان کمیته شرح وظايف رئیس  - (1) هپیوست شمار

 ملي مهارت مسابقات

های مناسب، ابزار و تجهیزات تهیه و تدارك کارگاهبايستي نسبت به ملي مهارت  اتمسابق میزبان مرحله کشوریاستان 

نسبت به اجرای  المللي مهارت اقدام نموده ومسابقات ملي و بین کافي و الزم مطابق با مشخصات فني مورد تأيید دفتر

 :اقدام نمايد موارد زير

 ي مهارتجذب حامي يا حامیان جهت مشارکت در برگزاری مسابقات مل 

 جهت برگزاری مسابقات مورد نیازو مواد مصرفي تجهیزات  ،ابزار تأمین 

 عوامل اجراييرقابت کنندگان, کارشناسان و  همحل اسکان و پذيرايي از هم تأمین 

 کسب مجوزهای الزم از مسئولین استاني و ستادی جهت برگزاری مسابقات 

 وباوت مصيسازی فضای برگزاری مسابقات متناسب لآماده 

 ان و مسئوالن اجرايي مسابقاتناظرکنندگان برای معرفي توجیهي برای کارشناسان و رقابت هتشکیل جلس 

 عضای کمیته فني برای تشکیل جلساتتامین يک اتاق جهت ا 

 قات و ديگر امور مرتبط با مسابقهتهیه گزارشهای روزانه برگزاری مساب 

 نگي ستاد مسابقاتبا هماهی گروهي هارساني صحیح مسابقات به رسانهاطالع 

 تعیین فردی به عنوان مسئول اطالعات و سیستم ارزشیابيCIS 

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای  مسئول اطالعات سیستم ارزشیابي تأمینCIS ال اينترنتي به منظور ارس

 المللي مهارته دفتر مسابقات بیناطالعات ب
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 شرح وظايف مدير رشته - (2) هپیوست شمار

ر روی قبل از شروع مسابقات جهت بارگذاری بآخرين نسخه شرح فني رشته خود را  مي بايست ترجمه مدير رشته

 سايت، در اختیار دفتر مسابقات ملي و بین المللي مهارت قرار دهد.

 مسابقات شروعاز  مدير رشته پیشوظايف 

 ه اجرائي و نظارت مسابقاتآشنائي با کمیت 

 جود بودن صورت مو)در  تیم مديريتي رشتهدرصد با همکاری  30قبلي تا حداکثر هپروژ تغییر پروژه و حفظ اصالت

 يک نمونه پروژه(

 تیم مديريتي رشتهها با کمک ديگر تلفیقي از بین پروژه هيک پروژ هها يا تهیانتخاب يک پروژه از بین ديگر پروژه 

 سايت(نمونه پروژه کشوری در  پیشنهادی و موجود نبودن ه)در صورت موجود بودن بیش از يک پروژ

 های آن در سیستم تعريف پروژه و زيرپروژهCIS ی طراحي شده به مسئول سیستم و ارائه فرمها دهيبرای نمرهCIS  

 المللي مهارت قبل از شروع مسابقهدفتر مسابقات ملي و بین

  دهنده و افراد ديگرقهمذاکره با مسابگرفتن تعهد اخالقي از کارشناسان در مکتوم نگهداشتن محتوای پروژه و عدم 

 و فايل  کتبي هيک نسخ هنظارت بر تايپ و انجام کارهای نقشه کشي و در صورت اطمینان از صحیح بودن آن ارائ

 کنندگانای تکثیر به تعداد رقابتپروژه به  دفتر مسابقات بر

  مستمر با مسئوالن اجرائي مسابقاتهماهنگي منظم و 

  ها و آموزش موارد ضروریا دستگاهکنندگان برای آشنائي ببرای رقابتتشکیل جلسه توجیهي 

 برگزاری و مديريت جلسات طراحي و تغییر و نهايي کردن پروژه های مرحله کشوری 

 کارگاه تجهیز مسئول و تیم مديريتي رشته همکاری با کارگاهي تجهیزات و مسابقه برگزاری محل بررسي  

  نمونه پروژه  و تشريح مقررات و قوانین مسابقات، نحوه اعمال تغییرات در ي رشتهتیم مديريتتشکیل جلسه توجیهي

 و دستورالعمل نحوه ارزشیابي پروژه

 های آن در سیستم نظارت بر تعريف پروژه و زيرپروژهCIS دهي قبل از شروع مسابقهبرای نمره 

 کشي آموزش موارد ضروری و نظارت بر قرعهها و کنندگان و آشنائي با دستگاهبرگزاری جلسه توجیهي برای رقابت

 هاگذاری محلکننده در محیط مسابقه )محل استقرار دستگاه، میزکار وغیره( و شمارهبرای تعیین محل رقابت

 وبندی روزانه مسابقات با همکاری کارشناسان و ارائه يک نسخه از برنامه به دفتر مسابقات ملي تنظیم برنامه زمان 

 رتالمللي مهابین

 مسابقاتمدير رشته در زمان وظايف 

 گذاریهای داوری و تنظیم فهرست نمرهتعیین گروه  

 رش کتبي برطرف نموده و گزا روز مسابقه رسیدگي و شکايات کتبي را درهمان مدير رشته موظف است اعتراضات و

 موضوع را به دفتر مسابقات ملي و بین المللي مهارت ارسال نمايد.
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 ته به دفتر تمديد زمان مسابقه با موافقت تیم مديريتي رشته درخواست کتبي از طريق مدير رش در صورت نیاز به

 پذير خواهد بود.المللي مهارت ارائه و پس از تايید، تمديد زمان امکانمسابقات ملي و بین

 کنندگان، در سیستم نظارت بر ورود نمرات روزانه تمامي رقابتCIS 

 يابي راهنمائي کند.کننده را برای ارزهای ارزيابيبعد از پايان مسابقات،گروه مدير رشته موظف است هر روز 

 شده را کنترل، امضاء و تايید نموده و تمامي فرم ها را به دفتر مسابقات ملي مدير رشته مي بايست فرم های ارزيابي

 و بین المللي مهارت تحويل نمايد.

 مهارت لي و بین الملليها و صورتجلسات به دفتر مسابقات متحويل فرم 

 ارتباط مستمر و روزانه با دفتر مسابقات ملي و بین المللي مهارت و ارائه گزارش روزانه 

 رايي و داوران  به رقابت کنندگانتشکیل جلسه معارفه و خوشامدگويي و معرفي ناظران اج 

 دهنده در صورت عدم رعايت مسابقه انتخاب گروه کارشناسي )سه نفر( برای نظارت برکارگاه از نظر ايمني و تذکر به

 مسابقه دهندگاننکات ايمني و ارزيابي 

 ول زماني پروژه به جد هکنندگان و دادن فرصت کافي به آنها برای آشنايي با پروژه و ارائپروژه به رقابت هارائ

 کنندگانرقابت

  کنندگان، در سیستم ورود نمرات روزانه تمامي رقابتCIS 

  کمیته فني و نظارت اجرايي روزانهحضور در جلسات 

 ولیت رشته را مدير رشته بعد از پايان مرحله کشوری يک دوره از مسابقات انتخاب و تا برگزاری مسابقات آتي مسئ
 عهده دار خواهد بود.

 .يک فرد مي تواند در دوره های متعدد به عنوان مدير رشته انتخاب شده و فعالیت نمايد 
  مديريتي رشته و با مسئولیت مدير رشته انجام خواهد شد.طراحي پروژه توسط تیم 
  نامه شامل جزئیات ، تنظیم برنامه مديريت رشته را بر عهده داشته و اين بر تیم مديريتي رشتهمدير رشته با همکاری

کتبي  بندی، وظايف افراد و موارد برگزاری مسابقات است و مي بايست قبل از شروع مسابقات به صورتمربوط به زمان
 .به اطالع دفتر مسابقات يا کمیته اجرائي مسابقات برسد

 رت عدم در صورت بروز مشکل در اجرای مسابقات، اگر در شرايطي کارشناسان اتفاق رأی نداشته باشند، در صو
ا گیری موضوع بوده  و نتیجه بمغايرت موضوع با قوانین مسابقات،مدير رشته برای اتخاذ تصمیم نهايي موظف به رأی

گیری غايب باشد که کارشناسي در جلسه رأیشود. در صورتينهايي مي درصد کارشناسان + يک( 50رأی اکثريت )
امکان پذير گیری، پس از جلسه نمي تواند در خصوص تصمیم اتخاذشده اظهار نظر نمايد و برگزاری مجدد جلسه رأی

 نیست.

  الملي مهارت يا کمیته فني مستقر در محل مسابقات بین مصوبات جلسه توسط مدير رشته به دفتر مسابقات ملي و
 بود. ارائه و پس از تأيید قابل اجرا  خواهد
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 از مسابقه پس مدير رشتهوظايف 

 ايد.شده را کنترل، امضاء و تايید نمفرم های ارزيابي 

 تیم  واهد بود المللي مهارت سری و محرمانه خونتايج تا زمان تأيید و اعالم از طرف دفتر مسابقات بین

 حق افشای نتايج را ندارند. مديريتي رشته

  



  

 

 

 46 از  26 صفحه     1401    |1:1نسخه: -دوره مسابقات ملي مهارت بیستمین  یدستورالعمل برگزار

 شرح وظايف کارشناس معاون  -(3) هپیوست شمار

 مسابقات شروعاز  کارشناس معاون رشته پیشوظايف 

 شود.يکنندگان گذاشته مآالت، ابزار و مواد مصرفي که در اختیار رقابتاطمینان از سالمت ماشین 

  کنندگانمواد مصرفي در نظر گرفته شده برای رقابتاطمینان از کفايت زمان و 

 ها و تنظیم و تدوين دستورالعمل ايمني و بهداشت  رشته با همکاری اطمینان از شرايط ايمني کار با همه دستگاه

 کارشناسان

 گذاری شمارهط مسابقه )محل استقرار دستگاه، میزکار وغیره( و کننده در محیکشي برای تعیین محل رقابتقرعه

 ها با نظارت مدير رشتهمحل

 ،بندی روزانه مسابقات در کارگاه کننده و برنامه زمانکارشناس معاون، داور، رقابت نصب شرح وظايف مدير رشته

 برگزاری مسابقات

 کنندگان با کمک کارشناساناطمینان از فضای کافي برای کار رقابت 

 گاه با همکاری کارشناساناطمینان از وجود شرايط محیطي مناسب درکار 

 مسابقات کارشناس معاون رشته در زمانوظايف 

 کنندهگرفتن تأيید نهائي در صحت مقادير مواد مصرفي طبق فهرست از رقابت 

 يق ديگر چنانچه در طول مسابقه داوطلب يا کارشناس در تالش برای انتقال اطالعات فني مشاهده شود و از طر

شته گزارش موظف است بدون تأمل مسئله را به  مدير ر معاونارائه شود، کارشناس کارشناسان داور گزارش کتبي 

 دهد.

 (با همکاری کارشناسان)دشت و زمان باقیمانده کاری به آنها اطالع داده شوداکنندگان يادزمان کاری همه شرکت 

 شته با نظارت مدير رمي بايست موضوع را با  معاونکارشناس  ،درصورت عدم توافق کارشناسان در موضوعي خاص

ايد. گیری از کارشناسان حاضر حل نموده و نتیجه نهائي را به دفتر مسابقات ملي و بین المللي مهارت اعالم نمرأی

 درصد کارشناسان+ يک الزامیست( 50)حضور 

 قه داشته در مساب های مسابقات را رعايت ننمايد و يا رفتاری مغرضانهکارشناس معاوني که مقررات و دستورالعمل

میته کدرصد کارشناسان+ يک( به  50باشد، در صورت گزارش کتبي توسط مدير رشته و يا اکثريت کارشناسان )

دار مسئولیت وی اجرايي معرفي در صورت صحت موضوع از ادامه حضور در مسابقات محروم و فردی ديگری عهده

 خواهد شد.

 ان و ارائه به مسئول سیستم کنندگ های حضور و غیاب همه کارشناسان و رقابتتکمیل فرمCIS  استان مجری و دفتر

 المللي مهارت مسابقات بین

 کنندگان مراتب را به صورت کتبي به مدير رشته گزارش و برای جبران زمان از در صورت بروز بیماری برای رقابت

 مسابقات ملي و بین المللي مهارت اقدام نمايد.  رفته با هماهنگي دفتردست

 و اجرای وظايف محولهرشته گي کامل با مدير هماهن 
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 کنندگانرات و قوانین توسط رقابتنظارت بر رعايت مقر 

 مدير رشته های تحت ارزشیابي زير نظرپروژه طرفانه در نظارت برهای منطقي، عادالنه و بياستفاده از روش 

 استاني خود را مورد ارزيابي قرار دهد.هم  هکنندتواند رقابتکارشناس معاون نمي 

 کنندگان و تطبیق آن با افرادابتتکمیل اسناد رق 

 کنندگانت اصول ايمني توسط رقابتنظارت بر رعاي 

 کنندگاندر طول مسابقه به رقابت اعالم مستمر زمان مسابقه و میزان وقت باقیمانده 

 کنندگانبا رقابت افراد غیرمسئول هجلوگیری از تبادل افکار و مداخل 

 شده با مدير رشته ها ظرف مدت مشخصژههای ارزشیابي پروهمکاری در تکمیل برگه 

 وط به برگزاری هرچه بهتر مسابقاتهمکاری با مدير رشته در کلیه موارد مرب 

 

 شود.ها، تعداد کارشناس معاون در هر رشته به طور مجزا تعیین ميبا توجه به شرايط متنوع رشته 
  کارشناس معاون نمي توانند از يک استان باشند.مدير رشته و 
 گردد.المللي مهارت صادر ميابالغ  اعضای تیم مديريتي رشته توسط دفتر مسابقات ملي و بین 

  در اعزام اعضای تيم مدیریتی رشته های مسابقات ملی مهارت به مسابقات جهانی به عنوان کارشناس

 جود ندارد.کننده، الزامی وهمراه رقابت

  



  

 

 

 46 از  28 صفحه     1401    |1:1نسخه: -دوره مسابقات ملي مهارت بیستمین  یدستورالعمل برگزار

 داورشرح وظايف کارشناس   -(4) هپیوست شمار

 المللي مهارت قبل از شروع مسابقاتبین دريافت مقررات و قوانین مسابقه از سايت دفتر مسابقات 

  کنندگاننظارت بر رعايت مقررات و قوانین مصوب دفتر مسابقات ملي مهارت توسط رقابتداوری و. 

  استاني خود را ارزشیابي نمايندکننده همرقابتتوانند نميداور کارشناسان. 

  کننده قرار دهندهای تغییر داده شده را در اختیار رقابتاجازه ندارند پروژهداور  کارشناسان. 

  کنندگان اطمینان حاصل نمايدکارشناس بايد از دقت و رعايت اصول ايمني توسط رقابت. 

 را به کارشناس  يا نواقصي در تجهیزات، کارشناسان موظفند مراتبها در صورت وجود اشکاالت احتمالي در پروژه

 .مسئول اطالع دهند

    برای اتخاذ تصمیم ارجاع شود مدير رشتهدر صورت بروز هرگونه مشکل مراتب به. 

   حفظ و محرمانه نگهداشتن نتايج مسابقه توسط کارشناس الزامیست. 

  کنندگان و ديگر مي بوده و نبايد رفتار نامناسب با رقابتکارشناسان موظف به رعايت شئونات اخالقي و اسال

 .کارشناسان و مسئوالن اجرايي داشته باشند
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 تجهیزکارگاه شرح وظايف مسئول فني و -(5) هپیوست شمار

 هماهنگي و همکاری الزم با اعضای تیم مديريتي رشته 

 ابزار و مواد مصرفي هر رشته زات،سازی وسايل موردنیاز طبق فهرست تجهیآالت، آمادهنصب ماشین 

 ها با تجهیزات و دستگاه کنندگان.همکاری با کارشناسان برای آشنايي رقابت 

 ئولمکاری مدير رشته و کارشناس مساصالح و به روز رساني مشخصات فني، ابزار و تجهیزات و مواد، با ه 

 قابت کنندگانو اسناد مربوط به ر هابرای حفظ و نگهداری پروژه الزم امکانات تأمین 

 سازماندهي و کنترل مواد پروژه طبق شرح فني رشته 

  الزم برای ارزشیابي به تیم داوریدر اختیار قرار دادن ابزار استاندارد 

  مسئولارائه گزارش کامل  وقايع مربوط  به مسابقات در طول مدت برگزاری به کارشناس 

  ،ديگر برای مسابقات نور و امکاناتاطمینان از فضای مناسب و ايمني کارگاه 

  مسئولجايگزيني ابزار و تجهیزات در صورت خراب شدن ابزار با هماهنگي کارشناس  

 فضا برای استقرار ابزار رقابت کننده تأمین 

 ارزشیابي پروژه خودداری از هر گونه مداخله در طراحي و 

 کنندگان و کارشناسانبت به رقابتطرفانه نساعمال رفتار بي 

 کنندگانمورد با رقابتعدم ارتباط بي 

 .تعیین و ابالغ مسئول فني و تجهیز کارگاه به عهده مدير کل استان میزبان مسابقات است  
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 شرح وظايف مسئول مسابقات ملي مهارت استان در مرحله کشوری -(6) هپیوست شمار

کارشناسان و مسئوالن کنندگان، رقابتمیان به عنوان رابط اصلي مسئول برگزاری مسابقات ملي مهارت در استان 

 ،باجتماعي مطلو فردی و ست که با مديريت کارآمد و رفتارهایا یرضروبنابراين ، است اجرائي مسابقات

ي ياجراسئوالن متا پايان مراسم اختتامیه و بازگشت به استان مربوط با تیم و  اعزامقبل از  را های الزمهماهنگي

 :برگزاری مناسب مسابقات ضروريستبرای ير توجه به نکات زلذا مسابقات ايجاد نمايد. 
 ملي مهارت. مراجعه روزانه به سايت دفتر مسابقات و دريافت تمامي اطالعات و اخبار در ارتباط با مسابقات 
 احل شهرستاني و استانيقات در مرريزی، هماهنگي و نظارت بر اجرای مساببرنامه 

 ه ده برای نفرات برتر استان جهت اعزام به مسابقات مرحلش ريزی، هماهنگي و نظارت بر اردوهای برگزاربرنامه

 کشوری
 ه کشوریه مسابقات مرحلبريزی و هماهنگي اعزام نفرات برتر برنامه 

 های مناسب، ابزار و تجهیزات کافي و الزم در طول اجرای مراحل استاني و هماهنگي تهیه و تدارك کارگاه

 المللي مهارتمسابقات ملي و بین ترکشوری مطابق با مشخصات فني مورد تأيید دف

 های گروهي با هماهنگي دفتررساني صحیح مسابقات مراحل شهرستاني، استاني و کشوری به رسانهاطالع 

 المللي مهارتمسابقات ملي و بین

 سابقات ملي و بین المللي مهارت مهای مربوط به دفتر و ارسال گزارش هتهی 
 کنندگان رقابتنزديک و صمیمانه با  هايجاد رابط 

  و ...(لباس فرم  ،نيکفش ايم ،لباس کار )کنندگان ملزومات مورد نیاز رقابتکامل و سالم بودن اطمینان از 

 مسابقات ملي  ز طرف دفتراشده م ابزار و وسايل اعالشامل کنندگان اطمینان از وجود ابزارآالت مورد نیاز رقابت

 المللي مهارتو بین

 ت و بازگشت به استانبه محل برگزاری مسابقازمان اعالم شده  کنندگان درام رقابتهماهنگي به منظور اعز 

 آدرس منزل و تلفن تماس  ،دو قطعه عکس ،فرم ثبت نام ،کنندگان )شناسنامهآوری تمامي مدارك رقابتجمع

 ه آن به سرپرست تیم اعزامي استانو ارائ در فرم تايپ شده(

 قبل از اعزام کنندگان رقابتکامل شرح وظايف  دقیق آن و توجیه همطالع وکنندگان دريافت شرح وظايف رقابت

 به مسابقات

 المللي مهارت هماهنگي کامل با دفتر مسابقات ملي و بین 
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شرح وظايف سرپرست تیم اعزامي از استان در مرحله کشوری  -(7) هپیوست شمار

 مسابقات

گزاری مرحله در زمان برو مسئوالن اجرائي استاني کنندگان رقابتمیان کلیه به عنوان رابط اصلي سرپرست تیم 

های ماهنگيه، اجتماعي مطلوبفردی و  با مديريت کارآمد و رفتارهای از اينرو مي بايست ، کشوری مسابقات است

اجرائي مسئوالن یم و تتا پايان مراسم اختتامیه و بازگشت به استان مربوط با  اعزام رقابت کنندگانقبل از را  الزم 

 :ريستبرگزاری مناسب مسابقات ضروبرای توجه به نکات زير  بنابراينايجاد نمايد. ملي مهارت مسابقات 
 المللي مهارت در ت ملي و بیناعالم شده از سوی دفتر مسابقاکنندگان در تاريخ حضور سرپرست تیم و رقابت

 محل برگزاری مرحله کشوری

  هن مربوطتا بازگشت به استا اعزاملحظه  کنندگان ازتکامل به وضعیت جسمي و روحي رقابتوجه 

  رقابت کنندگاناطمینان از همراه داشتن اصل شناسنامه يا کارت ملي 

  مسابقات محل برگزاری حضور دائمي در 

  ملي و بین  سابقاتم دفتربه و شکايات احتمالي به صورت کتبي کنندگان مشکالت رقابتارائه گزارش موارد و

 المللي مهارت

  و جلسات روزانه سرپرستان در طول زمان برگزاری مسابقاتتوجیهي  هجلسدر شرکت 

  رگزاری افتتاحیه و اختتامیه و روزهای ب مراسمبرگزاری حین  درتیم  اعضای آرامش و حفظ انضباطايجاد

 مسابقات و بازديدها

  تحت  یمهای الزم در خصوص تمهارت و ايجاد هماهنگيملي و بین المللي مسابقات  دفتر همکاری مستمر با

 سرپرستي

 به استان  بازگشت تیمهماهنگي برای های تفريحي بازديدها، مراسم و برنامهتمامي کنندگان در همراهي  رقابت

 پس از مراسم اختتامیه مربوطه 

  



  

 

 

 46 از  32 صفحه     1401    |1:1نسخه: -دوره مسابقات ملي مهارت بیستمین  یدستورالعمل برگزار

 کنندگان در مرحله کشوریشرح وظايف رقابت -(8) هپیوست شمار

  مسابقات برگزاری مرحله کشوری اعزام به محلبرای هماهنگي کامل با مسئوالن استان 

 جديد به همراه داشتن اصل شناسنامه يا کارت ملي و دو قطعه عکس 

  اماز اعز تکمیل آن قبل سالم بودن و و اطمینان يافتن از استان تهیه شده در ابزار همراه کنترل 

 )به همراه داشتن دفترچه بیمه )در صورت نیاز به دريافت خدمات پزشکي 

 مسابقاتتمام مراحل برگزاری ايت شئونات اخالقي و اسالمي در رع 

 توجیهي ات شرکت در جلس 

 مسابقات و زمان استراحت برگزاری در طول و خويشتن داری حفظ آرامش 
 بل از شروع يک روز ق هرشته مربوط اعضای تیم مديريتي با هماهنگيها بازديد از کارگاه و آشنائي با دستگاه

 مسابقات
  مسابقات همراسم افتتاحیشرکت در 
  شدهديده های تدارك انجام مسابقات، صرف غذا و برنامه برایحضور به موقع 
  مسابقاتزمان برگزاری رشته در طول  اعضای تیم مديريتيتبعیت کامل از دستورات 
  طول زمان برگزاری مسابقات در و اصول ايمني و بهداشت قوانین و مقررات کارگاهي  کلیهرعايت 
  در تمام مراحل برگزاری ابزارآالت از محل مسابقات و کار هننمودن قطعخارج 
  ولنمودن مشکل پیش آمده با مدير رشته يا کارشناس مسئمطرح در زمان بروز مشکل و باال بردن دست 
 ده ارائه اعتراض به صورت کتبي به سرپرست تیم جهت پیگیری در صورت عدم رسیدگي به اعتراض مطرح ش

 ه در زمان مسابق
 در طول مسابقات. الکترونیکي ديگر هعدم استفاده از تلفن همراه و هر وسیل 
 از طرف  تعیین شده شروع کار با توجه به دستور کارشناسان و ترك کارگاه به محض ابالغ دستور پايان وقت

 کارشناسان.
 ه تحويلياولی ها و ابزار تحويلي و دقت در جهت استفاده مطلوب و ضايع نکردن موادحفظ دستگاه  

  ات مسابقری برگزادر صورت نیاز به خروج از محل هماهنگي با سرپرست تیم  
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 های ارزشیابيتكمیل فرم هدستورالعمل نحو -(9) هپیوست شمار

 شده و امتیاز آنها است.های طراحيها و زيرپروژهداوری در مسابقات ملي مهارت بر اساس پروژه 
  نمايند، بدين صورت که پروژه به موارد مي تکمیلرا  6نهايي، فرم شماره  هپروژابتدا تیم مديريتي رشته بر اساس

قید  در فرم هواضح و مختصر با ذکر امتیاز مربوط ،فني مورد نظر تقسیم شده، و هر مورد به صورت مشخص

 شود.مي
  شود.  100رد بايد بوده و جمع کل امتیاز موا 100بايست کسری از بايد توجه شود که امتیاز هر مورد فني مي

زمان  و (Judgement)يا داوری  (Subjective)کیفي  (،Objective)الزم است تا نوع هر مورد فني از نظر کمي 

 بقه(  مشخص گردد.دهي آن )پايان هر روز يا پايان مسانمره
  هيرپروژه مربوطبايست فرم ز( مي6با توجه به نوع هر آيتم )هر رديف از فرم شماره  6پس از تکمیل فرم شماره 

 شود. تکمیلنیز 
 ر های نمونه پس از تکمیل، به امضای تیم مديريتي رشته رسیده و يک روز قبل از شروع مسابقات به دفتکلیه فرم

 مسابقات ملي و بین المللي مهارت ارسال گردد.
 های کميپروژه (Objective)ای اندازه گیری باشد،بزارهاشود که قابل اندازه گیری با هايي گفته مي: به پروژه 

 و يا به صورت بله و خیر مثل عملکرد يک قسمت مي باشد. مثل اندازه گیری ابعاد قطعه کار
 شود. چون اين لرانس مربوط مشخص ميتارزشیابي با  هها بارم سؤال مشخص شده و نحودر طراحي اين پروژه

مربوط را ارزشیابي کند  هاسي در هر زمان پروژکارشن بنابراين هر ها کامالً مشخص و واضح هستند،نوع از پروژه

 کننده خواهد داد.همان نمره را به رقابت
 اندازه قطعه کار 1مثال : mm245*50         نمره 10بارم 
  شودنمره کاهش داده مي 2میلیمتر خطا  2به ازای هر. 
 بله/خیر( المپ اول روشن مي شود؟  1با زدن کلید : 2مثال( 
  اگر ابعاد قطعه کار 1مثال درmm 45*50  ره( به نم 10کامل ) همیلیمتر باشد نمر 2و با حداکثر تلرانس

 2شود. و در مثال نمره کاسته مي 2میلیمتر خطا  2شود، در غیر اين صورت به ازای هر کننده داده ميرقابت

لت هر کارشناسي و خیر مي باشد. بدين عرقابت کننده يا همه نمره را مي گیرد يا اصال نمي گیرد و به صورت بله 

ای غیرواقعي بدهد و بالطبع همه يک نمره را خواهند داد. هنگام تواند نمرهنمي ،های کمي را داوری کندپروژهکه 

 نمايند.دهي نیز تیم داوری صرف نظر از تعدادشان فقط يک نمره را به هرآيتم داده و امضا مينمره
 های کیفيپروژه (Subjective)شود که قابل اندازه گیری با ابزارهای اندازه گیری نباشد هايي گفته مي: به پروژه

 مانند خوشمزگي يک کیک يا تمیزی کار.
 تا  1 هزمان به پروژه نمرطور همکارشناس به 5ها بدون در نظر گرفتن امتیاز سؤال، در داوری اين نوع از پروژه

ر اختیار دارد و پس از بررسي پروژه به د 10تا  1اس يک سری برگه دهند. به اين صورت که هر کارشنمي 10

کارشناس، چنانچه نمرات  5نمرات  هدهند، پس از مشاهدمي 10تا  1ای بین هکارشناس نمر 5زمان هر طور هم

بوط نمره در برگه مر 5بايست دوباره نمره بدهد، سپس هر نمره با ديگران اختالف داشته باشد وی مي 3بیش از 

 گردد.ثبت شده و امضا مي
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 های داوری پروژه(Judgement)گیری ها نیز مانند پروژه های کیفي قابل اندازه گیری با ابزارهای اندازه: اين پروژه

 نبوده و کارشناسان با توجه به تخصص خود نسبت به ارزيابي پروژه اقدام مي کنند.
 صورت جداگانه پس از مشاهده  س بهکارشنا 3ن امتیاز سؤال، ها بدون در نظر گرفتدر داوری اين نوع از پروژه

 عت و نیاز مشتری(:به ترتیب زير مي دهند )در مقايسه با استاندارد صن 3تا  0کار رقابت کننده به وی يک نمره از 
  برای انجام ندادن کار و يا کار خیلي ضعیف که مورد قبول صنعت نباشد. 0نمره = 
  ولي پايین تر از سطح استاندارد صنعت مي باشد. = کار انجام شده 1نمره 
  کار انجام شده مطابق استاندارد صنعت مي باشد. 2نمره = 
  کار انجام شده باالتر از حد صنعت و مورد رضايت کامل مشتری مي باشد 3نمره = 
  صلي ثبت اگه کارشناس در بر 3هر کارشناس به صورت جداگانه نمره خود را در برگه ثبت کرده و سپس نمره هر

بايست س مينمره خواهد بود و در صورت اختالف بیش از يک نمره کارشنا 1مي شود. حداکثر اختالف بین نمرات 

 نمره خود را اصالح کند.
 کند. هر کارشناس در قبال نمره ای که مي دهد مسئول بوده و مي بايست بتواند از نمره داده شده دفاع 

 خود استفاده کند. 3تا  0بايد از تمامي نمرات  هر کارشناس در هر آيتم ارزشیابي 

  ر غیر اين صورت بايد مجددا نمره دهي کند و د ،خود استفاده نکرده باشد 3تا  0چنانچه کارشناسي از همه نمرات

 کنار گذاشته مي شود. (Judgement)به دلیل نداشتن تخصص کافي از ارزشیابي پروژه های داوری 
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 مسابقات :دهي در زمان نمره

 اکتسابي با  ههای مورد نظر توسط گروه داوری ارزشیابي شده و نمرهای کمي آيتمدهي پروژهدر خصوص نمره

شود در نهايت گروه داوری فرم تکمیلي را امضا نموده و تیم مديريتي رشته قید توضیحات در فرم مربوط ثبت مي

 نمايند.نیز فرم مورد نظر را تايید مي
 خود را  10تا  1نمره  بارم،پنج کارشناس بدون در نظر گرفتن  ،های کیفي با توجه به دستور العملدر مورد پروژه

 به صورت همزمان روی برگه نشان داده و توسط کارشناس ناظر در فرم ثبت مي شود.

 را به  3ا ت 0ره کارشناس بدون در نظر گرفتن بارم، نم 3 ،در مورد پروژه های داوری نیز با توجه به دستورالعمل

 رقابت کننده داده و هر سه نمره در برگه اصلي ثبت و امضاء مي گردد.
 نمايند.ا تايید ميدر نهايت تمامي کارشناسان فرم را امضا نموده پس از آن تیم مديريتي رشته نیز فرم مورد نظر ر 
 یرد. الزم به ذکر است تمامي بايست در دفتر مسابقات ملي و بین المللي مهارت قرار گها ميدر انتها تمامي فرم

 های ارزشیابي شده مي بايست  در همان روز ارزشیابي به دفتر مسابقات ملي و بین المللي مهارت ارسال شود.فرم



 

 6فرم 

 دوره مسابقات ملي مهارت بیستمین
 

 

 

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

ID کمی / کيفی زمان نمره دهی بارم عنوان بخشهای پروژه 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G     

H     

   100 جمع

 
 

 کارشناس معاون

 نام و نام خانوادگی

 امضاء:

 مدیر رشته

 نام و نام خانوادگی

  امضاء :

         

 

 

 شماره رشته:



  

 

 دوره مسابقات ملي مهارت بیستمین

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

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

 بارم عنوان ردیف
اندازه/تلرانس 

 توضيحات
 زمان نمره دهی

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    جمع بارم زیر پروژه
 

 کارشناس معاون

 نام و نام خانوادگی

 امضاء:

 مدیر رشته

 نام و نام خانوادگی

  امضاء :

 

  

 شماره رشته:



  

 

 دوره مسابقات ملي مهارت بیستمین

 (Subjective) كیفي -A5فرم 

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

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

 دهیزمان نمره  بارم (Sub Projectعنوان زیر پروژه ) ردیف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   جمع بارم زیر پروژه
 

 کارشناس معاون

 نام و نام خانوادگی

 امضاء:

 مدیر رشته

 نام و نام خانوادگی

  امضاء :
 

 

 

 رشته:شماره 



  

 

 دوره مسابقات ملي مهارت بیستمین
 

 ي   فرم نمره ده    
 

 (Objective) كمي -5فرم 
 

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

 .........................................استان:  /نام رقابت کننده         ......................................................................عنوان پروژه: 

 ........................................................................................................عنوان زير پروژه: 
 

 نمره اکتسابی نتيجه اندازه/تلرانس توضيحات بارم عنوان ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

   جمع

 
 

 نام و نام خانوادگی   نام و نام خانوادگی   نام و نام خانوادگی

 3کارشناس     2کارشناس     1کارشناس 

 امضاء     امضاء      امضاء 
 

 مدیر رشته                    معاونکارشناس    

 نام و نام خانوادگی   نام و نام خانوادگی

 امضاء     امضاء

 شماره رشته:



  

 

 مسابقات ملي مهارت دوره بیستمین
 

 فرم نمره دهي
 

 (Subjective) كیفي -A5فرم 
 

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

 .........................................استان:  /نام رقابت کننده  ......................................................................عنوان پروژه: 

 ........................................................................................................عنوان زير پروژه: 

 

 بارم آيتم رديف

 10 تا 1 نمرات کارشناسان از

کارشناس 

1 

کارشناس 

2 

کارشناس 

3 

کارشناس 

4 

کارشناس 

5 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 نام و نام خانوادگی

   1کارشناس 

   امضاء

 نام و نام خانوادگی

   2کارشناس 

   امضاء

 نام و نام خانوادگی

   3کارشناس 

   امضاء

 نام و نام خانوادگی

   4کارشناس 

   امضاء

 نام و نام خانوادگی

   5کارشناس 

   امضاء
 

 مدیر رشته                 معاونکارشناس 

 نام و نام خانوادگی     نام و نام خانوادگی

 :امضاء       امضاء:

 شماره رشته:



  

 

 مسابقات ملي مهارت دوره بیستمین
 

 JUDGEMENT فرم نمره دهي
 

 
 

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

 .........................................استان:  /نام رقابت کننده  ......................................................................عنوان پروژه: 

 ........................................................................................................عنوان زير پروژه: 
 

 بارم آيتم رديف

 3تا  0نمرات کارشناسان از 

 3کارشناس  2کارشناس  1کارشناس 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 نام و نام خانوادگی

   1کارشناس 

   امضاء

 نام و نام خانوادگی

   2کارشناس 

   امضاء
  

 نام و نام خانوادگی

   3کارشناس 

   امضاء
  

 مدیر رشته                معاونکارشناس 

 نام و نام خانوادگی     نام و نام خانوادگی           

 امضاء       امضاء:

 شماره رشته:



 

 

 رقابت کنندگان يو عموم یحرفه ا تیصالح ديیفرم تأ -(10پیوست شماره )

  

 بیستمین دوره مسابقات ملي مهارت

 فرم تأيید صالحیت حرفه ای و عمومي رقابت کنندگان

 رشته :

 نام رقابت کننده : استان :

 مدير محترم دفتر مسابقات ملي و بین المللي مهارت

 با احترام

 تأيید اين اداره کل مي باشد.بدينوسیله صالحت حرفه ای و عمومي رقابت کننده فوق مورد 

 

 امضاء : نام مدير کل استان :

 

 

 

 



  

 

 اردوی آماده سازی مسابقات جهاني مهارت تعهدنامه -(11پیوست شماره )
 

 اردوی آماده سازی مسابقات جهاني مهارت متن تعهدنامه

 درج مشخصات کامل -1

 

 شرايط و متون حقوقي :-2

خود را جهت حضور در اردوی آماده  ........................................... با مشخصات مذکور بدينوسیله آمادگي کاملاينجانب 

شور برگزار مي گردد براساس موارد که توسط سازمان آموزش فني و حرفه ای ک ................................سازی ...............

و آزمون ها حضور  م و تعهد مي نمايم که با رعايت کلیه اصول انضباطي و اخالقي در دوره هامشروح ذيل اعالم مي دار

ق شاخص های يابم و در صورت عدم اعزام به مسابقات جهاني مهارت به علت حذف رشته يا عدم کسب امتیاز الزم طب

 اهم داشت.ونه اعتراضي نخوالمللي مهارت هیچگتعیین شده از طرف دفتر مسابقات ملي و بین

 موارد مشروح : -3

 حضور جدی و مستمر و تمام وقت در اردوها اجباری است.

های تعیین سازمان در انتخاب افراد در پايان دوره تخصصي جهت اعزام به مسابقات جهاني مهارت مطابق با شاخص

 شده صاحب اختیار بوده و شرکت کننده هیچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

 نسبت به وضعیت نظام وظیفه برگزيدگان نهايي نخواهد داشت.سازمان هیچ تعهدی 

 حضور در دوره آموزشي اردو به معني اعزام حتمي به مسابقات جهاني مهارت نخواهد بود

عت بعمل آورد و سازمان اختیار دارد در صورت بروز هر گونه مشکل از طرف برگزيدگان از ادامه دوره فرد خاطي ممان

ر به حساب خزانه صورت انصراف برگزيده در اثنای اردو هزينه های مربوط به دوره از فرد مذکودر اين صورت و يا در 

 دريافت خواهد شد.

 داشتن گذرنامه الزامي است و گرفتن آن بر عهده شخص شرکت کننده مي باشد.

 

  



  

 

 

 دوره مسابقات ملي مهارت بیستمینمیزبانهای  -(12پیوست شماره ) 
 

 تعداد رشته رشته استان ردیف

 اصفهان 1
 یو اجرا يکشلولهيي، گل آرا، (ي)چوب یسازنتیکابي، چوب یهاسازهي، اتصاالت چوب

 سبز یفضا ، اجرایي، شيگرما یهاستمیس
6 

 5 يکنترل صنعتی، جوشکاری، آشپز، (می)حج يينانوا، (یپز ينيری)ش یقناد البرز 2

 تربيت مربی 3
 یاورفن، کیمکاترون، کیمکان يمهندس يطراح، نیسنگ هینقل ليوسا یو نگهدار ریتعم

 کیگراف يطراح
4 

 6 خودرو ياشنق،  خودرو یفناور،  بدنه خودرو یصافکار، مایهواپ ینگهداری، بريسا تیامن تهران 4

 4 کیربات، ونیو دکوراس ينقاش، (ياطیمد )خ یفناور،  مردانه پیرايشگری فارس 5

 آذربایجان شرقی 6
 ،و کف واريد یکاریکاش، آب یفناور، CNCفرز ، CNCتراش ، هيو تهو ديتبری، جواهرساز

 ينیآجرچ
6 

 گلستان 7
، جارتت یبرا ینرم افزار یراهکارها، تحت شبکه یهاستمیس تيريمدی، پردازش ابر

 یسه بعد یاانهيرا یهايباز، ليموبا یتوسعه نرم افزارها، وب یهایفناور
6 

 2 يکيالکتر ساتیتأس، کیالکترون دانشگاه آزاد 8

 39 

 

  



  

 

 جدول سابقه حضور در مسابقات جهاني مهارت -(13پیوست شماره )

 )برحسب استان/رشته(  2015،  2017،  2019ادوار 
 

 استان رشته
 ادوار مسابقات جهانی

2019 2022 

 1 اصفهان الكترونيک

 امنيت سایبری
1  اصفهان

1  آذربایجان غربی

1  رضویخراسان  پردازش ابری

 تأسيسات الكتریكی
  1 گلستان

1  اصفهان

 1 بوشهر تكنولوژی ماشينهای سنگين

 1  خوزستان توسعه نرم افزارهای موبایل

 1  البرز تبرید و تهویه

 1 1 تهران جواهرسازی

 راهكارهای نرم افزاری برای تجارت
  1 تهران

 1  البرز

 1  کرمان رباتيک

 طراحی مهندسی مكانيک
  1 همدان

 1  تهران

 فناوری های وب
  1 اصفهان

 1  خوزستان

 1  همدان کنترل صنعتی

 مدیریت سيستمهای تحت شبكه
  1 هرمزگان

 1  آذربایجان شرقی

 مكاترونيک
 1  آذربایجان شرقی

 1  خراسان جنوبی

 1  کرمان سرویس و نگهداری هواپيما

 1  تهران لوله کشی و گرمایشی

  1 اصفهان سازیکابينت 

  1 زنجان فناوری خودرو

  1 کرمانشاه فناوری طراحی گرافيک

 

  



  

 

شاخص کارآيي استانها در نوزدهمین دوره جدول  -(14پیوست شماره )

 مسابقات ملي مهارت
 

 

302.20729.2099.92اصفهان1

261.81723.4988.10خراسان رضوی2

81.88731.2177.95آذربایجان شرقی3

221.41710.0275.82مازندران4

141.57720.3474.60قم5

91.67725.2173.63قزوین6

61.67717.1271.30سيستان و بلوچستان7

201.25711.0170.91همدان8

121.42719.1569.70البرز 9

181.11710.0466.38تهران10

81.38705.8565.54آذربایجان غربی11

121.25703.1165.26کردستان12

131.15710.8064.05بوشهر13

91.22700.7362.53کرمان 14

161.00702.6762.22گيالن15

200.80698.1660.16فارس16

111.00702.3558.88خراسان شمالی17

81.00697.7556.69زنجان18

110.91699.1356.68خوزستان19

90.89699.1954.89لرستان20

140.57694.2450.80مرکزی21

90.67695.2949.68سمنان22

90.67692.5949.57خراسان جنوبی23

40.75704.2048.60گلستان24

120.33683.1743.60یزد25

80.38695.8542.41چهارمحال و بختياری26

90.22686.0539.20ایالم27

30.33694.0138.05کرمانشاه28

50.20677.7935.69هرمزگان29

30.00675.2329.70کهگيلویه و بویراحمد30

30.00669.4629.47اردبيل31

استانرتبه
تعداد رقابت 

کننده
میانگین امتیازمیانگین مدال

نتیجه بر اساس شاخص 

عملکرد


