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 : مقدمه 

موختگان و مهارت آدانشجویان و دانش بین  نظام مندرقابت  برايمناسب  ایجاد بستر

برگزاري در قالب  صنعتگران و پیشه وران جوان ،نظامهاي آموزش فنی و حرفه اي کشورآموختگان 

امکان ترازیابی و مقایسه با همدیگر و پیدایش شرایط بهبود و ارتقاء نظامهاي مذکور » مسابقات ملی«

   .ا فراهم می سازدر

شرایط خاصی که امروزه تحوالت مستمر فناوري ها و اقتصاد برمهارتهاي شغلی و بازار کار 

جایگاه آموزشهاي فنی و حرفه اي را در یاري رساندن به نیروي کار براي  ،بوجود آورده است

درارزیابی در این راستا مسابقات جهانی . بسیار ممتاز ساخته است ،هماهنگی با وضعیت متحول

طراز اول جهان درآن شرکت نظامهاي آموزش شغلی بسیار جاافتاده وهمه کشورهاي صنعتی 

  . کنند می

مسابقات جهانی مهارت و رویا رویی با چندین دوره ایران در جمهوري اسالمی تجربه حضور 

شهاي یافته ها در نظام آموزشی سازمان در بخ کشورهاي توسعه یافته ودر حال توسعه و کاربست

اهمیت رقابتهاي ملی و جهانی را دو چندان  ، آموزشی و ارزشیابی مهارتبرنامه ریزي  –پژوهشی 

نموده است و سازمان را مصمم ساخته تا هرساله بر بهبود کیفیت و بهره برداري موثرتراز آن 

  . بیافزاید

است  یالملل نیو ب یکار مل يد، بازار هاینما یش مشخص میش از پیرا ب یآنچه اقتصاد جهان

ماده آ يجاد نظامهایامروزه کشورها سخت در تالش هستند تا با ا. ش استیکه هر روز متفاوت تر از پ

مردم  یقت همه افراد حتیدر حق. نه قرار دهندیاشتغال، منابع خود را مورد استفاده به يافراد برا يساز

 يها ينند که در کاربرد تکنولوژتوانند در بازار کار رقابت ک یم یدر حال توسعه به شرط يکشورها

  .برخوردار باشند یتخصص ين مهارت داشته و از مهارت هاینو

  يکاریب يافته و در حال توسعه هر دو نگران باال بودن نرخ هایتوسعه  يد گفت کشورهایبا

  .کرده اند یک ابزار قدرتمند تلقیرا  يآموزش حرفه ا یطین شرایهستند و در چن

 یکشور فراهم م يو حرفه ا یسازمان آموزش فن ين فرصت را برایت امهار یمسابقات جهان

 يها يپرداخته و از تکنولوژ یجهان به اصالح نظام آموزش شغل یصنعت يکشورها يسازد تا همپا

  .دیکشور استفاده نما ين در توسعه اقتصادینو

رت مهامسابقات ملی دوره ن یدوازدهمبدین جهت این سند که حاوي چهارچوب اجرایی 

 .و جهت اجرا ابالغ می شودباشد تنظیم  می
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  كليات : فصل يكم 

  :تعريف مسابقات ملي مهارت  - ۱ماده 
شناسایی و کشف موجب رقابت سا لم بین جوانان کشور در زمینه هاي مهارت فنی و حرفه اي که 

  .  دشواستعدادهاي برتر می 

  :اهداف مسابقات ملي مهارت  - ۲ماده 

   .مهارتهاحرفه اي جوانان وایجاد فرصت مناسب جهت شکوفایی  اياستعدادهکشف  -2- 1

شناساندن اهمیت آموزشهاي مهارت ونقش آن در توسعه اقتصادي به عموم مردم وجلب نظر  -2- 2

  صنایع وصنوف جهت مشارکت در مسابقات ملی مهارت  ،بنگاههاي اقتصادي ،مسئولین

  ع وبنگاه هاي اقتصادي ومعرفی افراد ماهر ونخبه به صنای ییشناسا -2- 3

    آموزي ترویج و ارتقاء فرهنگ مهارت  -2- 4

شناسایی ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء مهارتها ي حرفه اي کشور تا سطح مهارتهاي جهانی و -  2- 5

  . نهاو برنامه ریزي براي رفع آ در آموزشهاي فنی وحرفه ايکمبودها 

  فنی و تجارب حرفه اي بین جوانان ایجاد فرصتی مناسب جهت تبادل اطالعات  -2 - 6

  شناسایی کمبودهاي آموزشی مهارت  -2 - 7

  ارتقاء سطح استانداردهاي آموزش مهارت در کشور  - 2 - 8

  براي کسب مهارت ان ایجاد انگیزش در جوان  -2 - 9

  فراهم نمودن فرصت مناسب جهت رقابت سالم بین جوانان کشور   -2- 10

  :ضيان در مسابقات مهارت شرايط ثبت نام متقا - ۳ماده 

  ایران جمهوري اسالمی تابعیت  - 1-3

  جمهوري اسالمی ایران ادیان تصریح شده در قانون اساسیمسلمان یا پیرو یکی از  -3- 2

  .التزام عملی به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -3- 3

  مسابقاتحضور در  جهتو روانی مواد مخدر و داشتن سالمت جسمی هرگونه عدم اعتیاد به  -  3 - 4
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  مسابقات  ضوابطه یکلالتزام به رعایت  -3 - 5

و  "ساخت و تولید تیمی"ي براي رشته ها  ،تاریخ دقیق سن رقابت کنندگان مجاز به ثبت نام - 3 - 6

  .می باشدبه بعد  11/10/9136  مابقی رشته هابه بعد وبراي  11/10/6136  "مکاترونیک"

 هیچ یک از رشته هاي مجاز به شرکت در ،گذشتهادوار قات جهانی مهارت نفرات اعزامی به مساب :1تبصره  

   .مسابقات ملی نمی باشند

  شناسائی استعداد نخبگان: فصل دوم

  اطالع ارسانی – ۴ماده 
 يگر ارگانهایدیا مراجعه حضوري به ق مکاتبه یو از طر یو استان يبه صورت سراسر یاطالع رسان -

  :و شناسایی نخبگان به طرق زیربه طور منظم  یرهنگف يو کانونها ی، صنعتیآموزش

 اطالع رسانی به کلیه ارگانهاي آموزشی و صنعتی جهت مسابقات ملی و جهانی مهارت -

بین ادارت کل و دیگر ارگانهاي آموزشی و صنعتی جهت شناسایی  دیکبرقراري ارتباط نز -

 سال به باال 14نخبگان از سن 

 توان نخبگان معرفی شدهورودي جهت سنجش  مسابقهبرگزاري  -

 شناسایی نخبگان  ورودي مسابقهانتخاب نفرات برتر  -

 ورودي به صورت پاره وقت مسابقهتشکیل کالسهاي آماده سازي منتخبین  -

  : مدارك الزم جهت ثبت نام و  نحوه ثبت نام  - ۵ماده  
  :نام  نحوه ثبت 

از تاریخ  الکترونیکیبت نام و ث به پرتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشورمراجعه  - 1

  15/2/90لغایت  1/2/90

  و ارایه ي مدارك الزم)  1فرم شماره ( تکمیل فرم ثبت نام مسابقات ملی مهارت  - 2

  : مدارك الزم جهت ثبت نام 

  ) شده یسیو پشت نوقطعه بدون مهر  4( تمام رخ  3×4عکس   - 5 - 1

  ) یک نسخه (کپی شناسنامه از تمام صفحات    -5 - 2

  )یک نسخه (کپی کارت ملی     - 5 - 3

  مدرك تحصیلیآخرین کپی  -5- 4
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  )ر و مشمولوبراي داوطلبان ذک(نظام وظیفه ارائه فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت   - 5 - 5

که داراي معافیت  دانشجویان و محصلین به ویژه داوطلبین ذکوربراي گواهی اشتغال به تحصیل  -5- 6

  .باشند تحصیلی می

  مهارت یه مراحل مسابقات ملین جهت حضور در کلیاز والد یت نامه کتبیارائه رضا -5- 7

ه مراحل یجهت حضور در کلاز همسر  یکتبت نامه یرضاارائه  ،داوطلبان خانم متاهل يبرا -5- 8

  است یمهارت الزام یمسابقات مل

به  15/6/1391خ یتارآنها تا  يزسرباهستند و  يکه در حال انجام خدمت مقدس سرباز يافراد شرکت :1تبصره 

  .ن دوره از مسابقات بالمانع استیدر امجاز  یط سنیمشروط به داشتن شرارسد  یان میپا

ک یسربازان مشمول تبصره ان خدمت یخ پاید تاریو تائمحل خدمت  یهد از فرماندیارائه برگه تائ :2تبصره 

  .است یالزام

به بعد  18/8/1392از خ اعزام آنان یتارهستند و آماده به خدمت دفترچه  يکه دارا یانیحضور متقاض :3تبصره 

  .باشد بالمانع است یم

  اجرای مسابقات: سومفصل 

  :مراحل مسابقات –۶ماده 
  

   .استانی و کشوري برگزار می شود ،مسابقات در سه مرحله شهرستانی

  مرحله شهرستانی  -1-6

موزشی به ویژه دانشگاه جامع علمی و کاربردي و در اجراي هدف سازمان در تعامل با دیگر ارگانهاي آ

آموزشکده هاي فنی و حرفه اي و استفاده از ظرفیت استانها در جذب مشارکت صنایع، صنوف و کانونهاي 

به عهده استانها می باشد و نفرات برتر و ) کتبی و عملی(صنفی، اجراي این مرحله و نحوه اجراي آن 

  .حله استانی به دفتر مسابقات بین المللی مهارت معرفی خواهند شدمنتخب این مرحله جهت شرکت در مر

ن مرحله را به دفتر یآمار ثبت نام شدگان ا 17/2/1390خ یباشند تا تار یموظف ماستانها ه یکل - 6- 1- 1

  )2مطابق فرم شماره . (ندیمهارت اعالم نما ین المللیمسابقات ب

 یالملل نیبه دفتر مسابقات ب 30/03/1390خ یتا تارست یبا ین مرحله میقبول شدگان ا یاسام - 6- 1- 2

  )4و  3شماره  يهامطابق فرم . (مهارت ارسال شود
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سنجش و مورد  يو حرفه ا یاخالق يتهایاز نظر صالحمی بایست  یقبول شدگان مرحله شهرستان :1 تبصره

  .قرار گیرنداستانها  يو حرفه ا یآموزش فند اداره کل ییتا

  مرحله استانی  -2-6

  1390 تیر ماه   31و  30: يخ برگزاریتار - 2-6- 1

  ساعت 8ساعت و حداکثر  4حداقل : مسابقهمدت زمان  - 2-6- 2

  یپروژه عمل: جشنحوه سن - 2-6- 3

را کسب کرده باشد به  100از  70در این مرحله نفر برتر هر استان در هر رشته که حد نصاب  - 2-6- 4

  . راه می یابدکشوري مرحله 

به دفتر مسابقات  2/5/1390خ یست تا تاریبا ین مرحله میقبول شدگان ا یاسام آمار و - 2-6- 5

خ فوق یبعد از تار یو ارسال آمار و اسام )6و  5شماره  يهامطابق فرم . (مهارت ارسال شود یالملل نیب

  .ندارد يچ عنوان مجوزیبه ه

ن یقبول شدگان احرفه اي  و تائیدیه صالحیت اخالقه مدارك یفرم ثبت نام به همراه کل یکپ - 2-6- 6

  .مهارت ارسال شود ین المللیبه دفتر مسابقات ب 30/06/1390خ یست تا تاریبا یمرحله م

اداره کل د ییمورد تا يو حرفه ا یاخالق يتهایکه از نظر صالح یاستانقبول شدگان مرحله  :1 تبصره

  .افتیراه خواهند  يبه مرحله کشور ،باشندمی مهارت  ین المللیدفترمسابقات باستانها و 

در رشته هایی که در مرحله مدیر کل استان می تواند  ،به منظور تسهیل در راهیابی نخبگان   :2تبصره 

یک نفر و در رشته هاي تیمی یک  ،زیردر صورت احراز یکی از شرایط ، استانی برگزیده نداشته اند

  :را به صورت موردي جهت حضور در مرحله کشوري معرفی نماید تیم

 در کنکور سراسري 3000داشتن رتبه زیر  - 1

 داشتن مدال مسابقات علمی یا کاربردي - 2

 داشتن حداقل مدرك فوق دیپلم در رشته مربوطه - 3

 عضویت در بنیاد ملی نخبگان - 4

  داشتن تائیدیه و معرفی نامه از صنوف، اتحادیه ها و شرکتهاي صنعتی - 5

ه کشوري می بایست طی مکاتبه به دفتر قبل از مسابقات مرحل 2اسامی افراد شامل تبصره  :3تبصره 

  .مسابقات بین المللی مهارت معرفی شوند
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  مرحله کشوري  - 6- 3
  1390آذر اول  هفته: يخ برگزاریتار - 6- 3- 1

  ساعت 22حداکثر : مسابقهمدت زمان  - 6- 3- 2

  یپروژه عمل: نحوه سنجش - 6- 3- 3

مهرماه سال  16الی  12رت در تاریخ با توجه به برگزاري چهل و یکمین مسابقات جهانی مها :1تبصره 

و به منظور استفاده از تجربیات جهانی، مسابقات مرحله کشوري به بعد از مسابقات جهانی 1390

  .موکول شده است

مسابقات مرحله  ،به منظور امکان ارزیابی از توانمندي شرکت کنندگان و رتبه بندي افراد :2تبصره 

د و شورسمیت یافته وبرگزار می یا تیم شرکت کننده  نفر 8با حضور حداقل کشوري هر رشته 

مرحله ي استانی در آن رشته در مسابقات مرحله کشوري حاضر قبول شدگان چنانچه به هر دلیلی 

آن رشته  ه درمسابق ،کمتر بشودیا تیم نفر  8از تعداد شروع مسابقه  يبرااي که  به گونهنشوند 

دفتر مسابقات . نیز حق هیچگونه اعتراضی ندارندحاضر ن شرکت کنندگامابقی برگزار نخواهد شد و 

 ،م حضور شرکت کنندگان را پیگیري و در صورت قصور از سوي استان یا شرکت کنندهدنیز دالیل ع

به اطالع رئیس ستاد جهت ضوابط انضباطی و تنبیهی جهت اتخاذ تصمیم گزارش الزم را تهیه و 

  .راهبري مسابقات خواهند رساند

، به علت عدم برگزاري مسابقه مرحله کشوري در یک رشته ، از افرادي که در تبصره دو  :3تبصره 

 در سالات حضور در مرحله کشوري بازمانده اند در صورت احراز شرایط سنی و برگزاري مسابق

  .دعوت خواهند شد ) بدون شرکت در مرحله استانی(جهت حضور در مرحله کشوري  ،  آتی

اده سازي صرفاً در رشته هایی که در ارزیابی به عمل آمده توسط دفتر مسابقات اردوهاي آم :4تبصره 

تشخیص ) 2013-آلمان(بین المللی مهارت مجاز به حضور در چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت 

  .داده شوند، تشکیل خواهد شد

مهارت مجاز به  یالملل نیدفتر مسابقات ب یابیکه در ارز یین مرحله در رشته هایمدال آوران ا :5تبصره 

  .کنند یدا میراه پ يآماده ساز يباشند به اردوها یمهارت م یمسابقات جهانن یدومچهل و حضور در 

د دفتر یمورد تائ يو اخالق حرفه ا یو اجتماع يحرفه ا يت هایکه از نظر صالح یمدال آوران :6تبصره 

مهارت  یمسابقات جهان يآماده ساز يوهاباشند مجاز به حضور در ارد یمهارت م ین المللیمسابقات ب

  .باشند یم) 2013 - آلمان(
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  :مرحله شهرستاني -1-7

  .نحوه اجراي اين مرحله به عهده استان و طراحي سوال يا پروژه به انتخاب استان است

  :مرحله استاني  – 2-7

را در ) ساعت 8ساعت و حداكثر  4حداقل ( خود يشنهاديپ يست پرو ژه هايبا يه استانها ميكل - 2-7- 1

آن را به دفتر مسابقات  يك نمونه كاغذي پروژه همراه بال يفرمت پروژه مسابقات آماده نموده و فا

  .نديل نمايمهارت تحو ين الملليب

سه روز با  يازاستانها ط يشنهاديپ يافت پروژه هايمهارت پس از در ين الملليدفتر مسابقات ب - 7- 2- 2

و متخصصين و مربيان درون و برون سازماني ) 7- 2- 1طراحان پروژه بند (طراحان پروژه ها حضور 

استانها  ينده ينماقبل از زمان مسابقات به تهيه و  را  سابقاتپروژه هاي پيشنهادي را بررسي و پروژه م

  .نمودخواهد ل يتحو

لوح فشرده افت يدرجهت  27/4/1390و 26خ يباشند در تار يه استانها موظف ميكلگان ندينما - 2-7- 3

مهارت  ين الملليبه دفتر مسابقات باستان  لركياز مد ينامه كتب يپروژه ها با در دست داشتن معرف

  .نديمراجعه نما

ي و عتواحدهاي صن ،دانشگاهها ،طراحان پروژه مي توانند از كارشناسان با تجربه سازمان :1 تبصره

  . باشند.... .خدماتي و

به نشاني بين المللي مهارت سنوات گذشته در سامانه اينترنتي دفتر مسابقات  پروژه هايبانك ( 

WWW.SKILL.IRANTVTO.IR  موجود مي باشد.(  

اين مسابقات با حضور نمايندگان دفتر مسابقات بين المللي مهارت جهت نظارت بر اجراي  :2تبصره 

  .برگزار خواهد شد صحيح مسابقات

  : مرحله كشوري – 7 - 3

 مسابقاتدفتر با مسئوليت مشخص ومجاز  يدر رشته هاكشوري مرحله پروژه هاي نمونه  - 3-7- 1

و مربيان درون و برون سازمان و مدرسين واحدهاي صنعتي و با ن يو متخصصالمللي مهارت  بين

    .د گرفتطراحي و دراختيار عموم قرار خواهجهاني مسابقات رويكرد 
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توسط مونه پروژه ها ن) روز قبل از شروع مسابقات 3(مسابقات کشوري  يبرگزاردر زمان  - 3-7- 2

کارشناسان  مورد بازنگري قرار گرفته وحاضر در مرحله کشوري مسابقات کلیه کارشناسان 

ئه ارادر مرحله کشوري اصلی و به عنوان پروژه داده تغییر پروژه را درصد  50تا  30 توانند می

  .نمایند

ت یصورت خواهد گرفت که نمونه پروژه آنها در سا ییدر مورد رشته ها 7-3- 2موضوع بند  :1تبصره 

  .سازمان قرار دارد

تغییرات پروژه ها به گونه اي می بایست انجام گیرد که در فهرست تجهیزات، ابزار و مواد  :2تبصره 

  .مصرفی نسبت به نمونه کشوري تغییري صورت نگیرد

  .حضور خواهند یافتناظر  نخبگان به عنوانملی از  بنیاد  یندگانینمادر این مرحله  :3 هتبصر

  سازمان اجرايي:  چهارمفصل 

  مديريت اجرايي مسابقات  – ۸ماده 
  راهبري مسابقات ملی مهارت  ستاد -1-8

ن یبجاد تعامل یمراحل مسابقات و ا يبرگزار ياستهایو اتخاذ س يزیبرنامه ر ستادوظیفه این 

  . می باشد حداکثر بهره برداري از ظرفیتهاي موجود سازمان در مسابقات ملیته ها و استانها و یکم

  : راهبري مسابقات ملی مهارت  ستادترکیب اعضاي  

  ) رئیس ستاد(     سازمان يزیمعاون پژوهش وبرنامه ر -1-1

  سازمان معاونان -2-1

  ) دبیرستاد(      مسابقات بین المللی مهارت  مدیر دفتر -3-1

  ته جذب مشارکتیس کمیرئ -4-1

   حراستحفاظت و ته یس کمیرئ -5-1

  یغات واطالع رسانیته تبلیس کمیرئ -1- 6

   یبانیپشت و زیته تجهیس کمیرئ -1- 7

  یته فنیس کمیرئ -1- 8

  رئیس کمیته نطارت و رسیدگی به شکایات -1- 9

  س ستادیه انتخاب رئاستانها ب يو حرفه ا یکل آموزش فنران یدو نفر از مد -1- 10
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تعیین مسئولین هر یک از کمیته ها ي فوق به پیشنهاد معاونت پژوهش و برنامه ریزي و   : 1تبصره 

   .تایید ریاست سازمان است 

  .شود یصادر مآموزش فنی و حرفه اي کشور سازمان  سیئتوسط رابالغ اعضاء   : 2تبصره 
  :بین المللی مهارت مسابقاتدفتر  -2-8

سازماندهی و اجراي مسابقات و هدایت و رهبري کلیه عوامل اجرایی در  ،نامه ریزيمسئول بر

   .حضور در مسابقات جهانی مهارت می باشدمسابقات ملی مهارت و کلیه مراحل برگزاري 
  : کمیته تبلیغات و اطالع رسانی  - 8- 3

 تیزر ر،ات بصورت پوستر، بروشواطالع رسانی درخصوص مسابق تبلیغ وته ین کمیاوظیفه 

  .می باشد... اختتامیه و  -، برگزاري مراسم افتتاحیهیگروه يو رسانه ها ییویو راد یونیزیتلو
  : کمیته جذب مشارکت   - 4-8

صنوف و واحدهاي تولیدي و خدماتی جهت جذب  ،اتحادیه ،ارتباط با صنایعته ین کمیاوظیفه 

  . همکاري و مشارکت آنان در برگزاري مسابقات می باشد
  :  کمیته فنی    - 8- 5

  .می باشدمسابقات مناسب بر اجراي کامل وظیفه این کمیته نظارت 
  : کمیته تجهیز و پشتیبانی   - 8- 6

خرید ابزار و لوازم موردنیاز  ،تأمین منابع مالی بمنظور تجهیز کارگاههاته ین کمیاوظیفه 

تیبانی مراحل اجرایی و پش) یته فنیس کمید رئیمورد تائ يطبق شرح فنی رشته ها(مسابقات 

   .مالی و تدارکاتی است ،يازنظر ادارمسابقات 
   حراستحفاظت و کمیته   -  7-8

امنیت کلیه رقابت کنندگان ،  سالم مسابقات و يته حفاظت وحراست از برگزارین کمیاوظیفه 

  .می باشد کارشناسان و عوامل اجرایی درگیر مسابقه
  کمیته نظارت و رسیدگی به شکایات -8-8

سرپرستان تیم وسایر شکایات واصله در زمان  ،کارشناسان ،رسیدگی به شکایات رقابت کنندگان         

   .می باشد  به عهده این کمیتهمسابقات 

همه کمیته ها در عضو ثابت به عنوان  يومسابقات بین المللی مهارت یا نماینده دفتر ر یمد :1 تبصره

  .خواهد بود
ته تابعه یکمپیشنهادي اعضاي  به شکایات،به جز کمیته نطارت و رسیدگی ا مسئوالن کمیته ه :2تبصره 

توسط روساي ابالغ آنها تائید رئیس ستاد راهبري مسابقات را به دبیرخانه ي ستاد معرفی و پس از 

  .می شود صادرکمیته ها 
تعیین اعضاي کمیته نظارت و رسیدگی به شکایات از طرف رئیس ستاد اجرایی مسابقات  :3تبصره 

  .خواهند شد
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  :عوامل اجرايي مسابقات ملي مهارت -۹ماده 
  :و استانی  عوامل اجرایی مسابقات ملی مهارت در مراحل شهرستانی  - 1-9
  . باشد استان میمسابقات مهارت اجرایی برعهده کمیته و استانی مسابقات ملی مهارت در مرحله شهرستانی  
  : قات استان ترکیب اعضاء  کمیته اجرایی مساب - 1-1-9
  ییته اجرایکمس یرئ        مدیرکل استان     - 1

  ییته اجرایر کمیدب    مسئول مسابقات ملی مهارت استان  -  2

  یا رئیس اداره آموزشرئیس اداره سنجش و ارزشیابی  - 3

  روابط عمومی  : کمیته تبلیغات و اطالع رسانی   - 4

  آموزش در صنایع  : کمیته جذب مشارکت   - 5

  اجرایی ته یکمس یرئمعاون اداره کل استان به انتخاب : فنی کمیته   - 6

  و پشتیبانی  یس اداره امور عمومیرئ: کمیته تجهیز و پشتیبانی   -  7

  مسئول حراست استان  : حراستحفاظت وکمیته   -  8

  کمیته رسیدگی به شکایات به انتخاب مدیر کل استان  - 9

  یندگان بخش خصوصینما - 10

در مسابقات مناسب دیگر ارگانهاي آموزشی حضور مناسب جهت  يایجاد بسترر به منظو :1 تبصره

دعوت استان  ییته اجرایدر کمنیز به عنوان مدعو  ارگانهاتواند از نمایندگان  مدیر کل استان می ،مهارت

  .بعمل آورد
  : استان مهارت اجرایی مسابقات ته یکموظیفه  - 2-1-9

داوري و اعالم منتخبین   ،اجراي صحیح مسابقات  ،جهیز کارگاههماهنگی و نظارت بر ت ،برنامه ریزي

  مسابقات بین المللی مهارت جهت شرکت در مرحله کشوري دفتر به ط یواجد شرا

س یرئمسئولیت صحت اجراي مسابقات و انتخاب نفر برتر و رسیدگی به شکایات بر عهده  :1 تبصره

  .باشد یممسابقات استان اجرایی ته یکم
  : عبارتند از  )کشوري(ملی مل اجرایی مسابقات ملی مهارت در مرحله عوا  -2-9
  مسابقات بین المللی مهارت  ریمد  -  1

  مسابقات بین المللی مهارت دفتر کارشناسان   -  2

  اعضاي کمیته فنی   -  3

  نمایندگان ستاد جهت نظارت بر مسابقات - 4

  کمیته تبلیغات و اطالع رسانی   ياعضا  -  5

  کمیته جذب مشارکت   ياعضا  -  6

  کمیته تجهیز و پشتیبانی   ياعضا -  7

    حراستحفاظت و کمیته  ياعضا -  8
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  اعضاي کمیته نظارت و رسیدگی به شکایات - 9

  رشتهمسئول  انکارشناس - 10

  معاون رشته انکارشناس  -  11

  داور   انکارشناس  -  12

  رشتهفنی و تجهیز  انکارشناس  - 13

    هاتیم انسرپرست  -  14

  مهارت در استانها یمسابقات مل يبرگزار ینمسئول - 15

بـا   ،يمجر يمسابقات در استانها ییته اجرایمهارت کم یرمتمرکز بودن مسابقات ملیدر صورت غ: 1 تبصره

، اسـتان مهارت، مسـئول حراسـت    ین المللینده دفتر مسابقات بی، نما رکل استان، ناظر ستادیت مدیعضو

) ر کل اسـتان یص مدیبه تشخ(ط یواجد شرا يگر اعضایو داستان مهارت  یلمسابقات م يمسئول برگزار

  )1شرح وظایف پیوست شماره (  .دینما یف مربوطه اقدام میل و به انجام وظایتشک

رئـیس  جهت نظارت بر برگزاري مرحله کشوري، ناظرین از ستاد و دیگـر اسـتانها بـه انتخـاب      - 2تبصره 

، تعیـین و بـه   )2شـرح وظـایف پیوسـت شـماره     (ایف مشـخص  ستاد اجرایی مسابقات و با شـرح وظـ  

  .استانهاي میزبان مسابقات ملی مهارت اعزام خواهند شد
  :رشتهکارشناس مسئول  - 4-9

ح یصح يپروژه و اجرا یجهت طراح ،هدایت ورهبري کارشناسان داور و رقابت کنندگانمسئول 

  )  3ف پیوست شماره شرح وظای(  .باشد یدر رشته مورد نظر ممسابقات و مناسب 

 ،رقابت کنندهدر اعزام کارشناس مسئول به مسابقات جهانی تحت عنوان کارشناس همراه  :1 تبصره

  .هیچ الزامی وجود ندارد

القول نباشند،  و کارشناسان متفق یطیمسابقات، اگر در شرا يدر صورت بروز مشکل در اجرا :2تبصره 

 )با اطالع ناظر ستاد(موضوع  يریگ يظف به رامو ییم نهایکارشناس مسئول جهت اتخاذ تصم

در  یشود و اگر کارشناس یم ییم نهای، تصم)کی+ درصد کارشناسان  50(ت یاکثر يباشد و با را یم

اظهار نظر نماید م اتخاذ شده یتصمپس از جلسه نمی تواند در خصوص ب باشد یغا يریگ يجلسه را

 .امکان ندارد ،يریگ يمجدد جلسه را يو برگزار
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  :کارشناس معاون رشته - 9- 5

شرح وظایف پیوست ( .همیار کارشناس مسئول در طراحی پروژه ها واجراي مسابقات می باشد

  )4شماره 

  .شود ین مییهر رشته تعدر تعداد کارشناس معاون  ،ط خاص رشته هایبا توجه به شرا :1تبصره 

بر عهده داشته ت رشته رایرینامه مدبرتنظیم س معاون، کارشنا يکارشناس مسئول با همکار :2تبصره 

می باشد و قبل از مسابقات  يف اجرا و برگزاریو وظا يات مربوط به زمانبندیجزئو این برنامه شامل 

  .شود یرسانده مو کمیته اجرائی مسابقات به اطالع ناظر ستاد شروع مسابقات به صورت کتبی 

ط، یکارشناسان حاضر و حائز شراز بین کارشناس مسئول ومعاون دوره بعدي مسابقات ا :3تبصره 

 ،مهارت ین المللید دفتر مسابقات بیو در صورت تائرشته  کارشناسان هر توسطپس از رأي گیري 

  .شوند یم نییمسابقات تع یجهت دوره آت

  .گردد یمهارت صادر م ین المللیر دفتر مسابقات بیون توسط مداابالغ کارشناس مسئول و مع :4تبصره 

 در،شرکت کننده به عنوان کارشناس همراه  ،نمی توانند،  و کارشناس معاون کارشناس مسئول :5تبصره 

   . مسابقات حضور یابند

  : همراهکارشناس  - 9- 6

دفتر مسابقات بین المللی مهارت در و طبق مشخصه هاي اعالم شده از طرف به پیشنهاد استانها 

  .) 5اره شرح وظایف پیوست شم( .مسابقات حضور خواهند یافت

  :باشدل یبه شرح ذ يو حرفه ا یاخالق يت هایصالح يداراکارشناس همراه می بایست  - 6-9- 1

  داراي مدرك تحصیلی یا تجربه کاري مرتبط با رشته - 1

 تسلط به نحوه طراحی پروژه و بودجه بندي پروژه ها - 2

 )CIS(آشنایی با سیستم ارزشیابی مسابقات  - 3

 موزشهاي فنی و حرفه ايسال در امر آ 5فعالیت مستقیم حداقل  - 4

 آشنایی به زبان خارجی - 5

  آشنایی کامل با قوانین و مقررات مسابقات ملی و جهانی مهارت - 6

  پایبندي به احکام دینی و دستورات اسالمی - 7

  دارا بودن حسن شهرت و محبوبیت - 8
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 پایبندي به مسایل اخالقی و ارزشی - 9

 با انصاف و عدالت گرا بودن - 10

 عدم تعصب و جانب داري غیر منطقی - 11

ت از عملکرد کارشناسان همراه یات همکاران در صورت رضاینه از تجربیبه لحاظ استفاده به  : 1تبصره 

استفاده ز یندوره مسابقات ن یدوازدهم يشود که از آنان برا یالمقدور سع یدوره مسابقات حتن یازدهمی

  .شود

 "دو"و  "یک"میلی درجه در کلیه مراحل مسابقات حضور کارشناسانی که داراي نسبت فا  : 2تبصره 

  .با برگزیدگان باشند مجاز نمی باشد

الزم به یادآوري می باشد که هر استان تنها در رشته هایی می تواند کارشناس معرفی نماید  : 3تبصره 

   .که در آن رشته رقابت کننده داشته باشد

در صورت عدم شند و با یمموجود سازمان  يروهایکارشناس همراه ن یمعرف يت برایاولو : 4تبصره 

کارشناس همراه می تواند از اساتید دانشگاه و کارشناسان مجرب واحدهاي  ،طیشراواجد الوجود فرد 

  .  صنعتی باشد

) 9- 6- 1بند (ط اعالم شده یاستان با شرا يشنهادیدر صـورت عدم انطباق مشخصات کارشناس پ : 5تبصره 

  .باشد یرشناس مذکور در هر مرحله از مسابقات ممهارت مجاز به حذف کا ین المللیدفتر مسابقات ب

  .شود یابالغ کارشناسان همراه توسط استان مربوطه صادر م : 6تبصره 

صفحه  یکپ ،)8فرم شماره (فرم مشخصات  ،)7فرم شماره ( یاساماستانها موظف به اعالم  : 7تبصره 

به دفتر مسابقات  31/3/89 خیتا تارهمراه کارشناسان  یلیمدرك تحص یاول و دوم شناسنامه و کپ

  .باشند یممهارت  ین المللیب

  : مسئول فنی و تجهیز کارگاهها   -  7-9

وظیفه آماده سازي کارگاه ها قبل از مسابقات ونظارت برکارکرد دستگاه ها در طول مسابقات 

  )  6شرح وظایف پیوست شماره (  .داردبر عهده ورفع اشکاالت احتمالی را 

  .مدیر کل استان میزبان مسابقات می باشدعهده مسئول فنی وتجهیز کارگاه به ابالغ و تعیین  :1تبصره 
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  : مهارت در استانها یمسابقات مل يمسئول برگزار  -  8-9

د ین و پس از تائییرکل استان تعیمهارت در استانها توسط مد یمسابقات مل يمسئول برگزار

شرح (مهارت  ین المللیدفتر مسابقات بو  ن استانیبه عنوان رابط بمهارت  ین المللیدفتر مسابقات ب

  .دینما یفه میمهارت انجام وظ یمسابقات مل يدر خصوص برگزار) 7وست شماره یف پیوظا

  : سرپرست تیم استان   -  9-9

در زمان مسابقات کارشناسان ومسئولین اجرایی ،به عنوان رابط اصلی مابین رقابت کنندگان

   .باشد می

تیم توسط استان اعزام کننده انتخاب وبه دفتر مسابقات بین المللی مهارت معرفی  سرپرست :1تبصره 

  .) 8شرح وظایف پیوست شماره (  .می گردد

  : نحوه داوري مسابقات   – ۱۰ماده 
  :مرحله شهرستانی و استانی - 1-10

  .می باشداستان مسابقات  اجرایی کمیتهبرعهده و استانی داوري مراحل شهرستانی 

مسابقات دفتر  یو استان یمراحل شهرستان مسابقاتارزیابی و جهت نظارت بر حسن انجام : 1تبصره 

  .دینماتعیین و به استانها اعزام می  يناظر ،ازیدر صورت نبین المللی مهارت 

  . مسابقات برسددفتر اعضاء کمیته و ناظر  ،حسن انجام کار باید به تأیید مدیرکل  : 2تبصره 

  :مرحله کشوري - 2-10

   .داوري مرحله کشوري با مشارکت کارشناسان ومربیان اعزامی از استانها انجام می پذیرد 

) 9 پیوست شمارهدستورالعمل (پروژه ها  یابیطبق دستورالعمل نحوه ارزشارزیابی نتایج  : 1تبصره 

و مطلع  انو کارشناس )A5-6-5فرم ( )CIS( ارزشیابی مسابقات سیستم يفرم هابا استفاده از و 

  .انجام می گیرد آگاه از نحوه ارزیابی

 يا حرفه يت هایکه عدم صالح یدر مواقعو کارشناس همراه لزوماً کارشناس داور نمی باشد  : 2تبصره 

ده باشد، پس از یگر کارشناسان رسیدکارشناس مسئول و د ییکارشناس همراه به تا یو اجتماع

  .حذف خواهد شد يستم داوریشناس مذبور از سمهارت، کار ین المللیبا دفتر مسابقات ب یهماهنگ
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پروژه ها باید در محل امنی نگهداري شود تا درصورت بروز شک و و  یابیارزکلیه مدارك   : 3تبصره 

  . شبهه مورد استفاده قرار گیرد

 . مسئول و معاون و داور امضاء شودکارشناسان  توسطمی بایست  A5و  5فرمهاي   : 4تبصره 

 .این مرحله ناظرانی از بنیاد ملی نخبگان در هر رشته می توانند حضور داشته باشنددر   : 5تبصره 

را به  يگریتوانند فرد د یباشد م یکه کارشناس مسئول رشته ها از آن استان م ییاستانها  :6تبصره 

 .ندیعنوان کارشناس همراه رقابت کننده اعزام نما

ست یبا یم رقابت کننده  ،مسابقات يبرگزار نیدر صورت بروز هر گونه مشکل در ح  :7تبصره 

  .دیاقدام نما) 10 پیوست شماره(ارائه شده شرح وظایف  این منشور و 15ماده خود را مطابق  ضاعترا

  نحوه تقدير از منتخبين  – ۱۱ماده 
  :مرحله استانی – 1-11

توسط استان اي جوایز هدا. مدیر کل استان می باشد توسطاعطاي لوح تقدیر در مرحله استانی 

   .پذیردمی به نحو مقتضی انجام 

  :مرحله کشوري - 11 -2

تهیه  ،لوح یادبود ،مدال ،مسابقات بین المللی مهارت جهت منتخبین مرحله کشوري جوایزدفتر 

   .ودر مراسم اختتامیه به منتخبین اعطا خواهد نمود

  :ضوابط اهداء مدال وجوايز -۱۲ماده 

نقره  ،تیب باالترین نمره اولویت بندي شده مدال هاي طالبه منتخبین مرحله کشوري به تر 

مدال ها به نشان سازمان آموزش فنی وحرفه اي کشور و مسابقات ملی مهارت  .وبرنز اعطاء می گردد

   .مزین می باشد

   .می باشد CISاعالم نتایج واعطاي مدال وجوایز براساس سیستم  -12- 1

مدال مشابه دریافت  ،نمره باشد دوبا یکدیگر تا  CISدر سیستم از آنها منتخبین هر رشته که اختالف امتی -12- 2

   .می نمایند
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   .مدال برنز نیز اعطا می شود ،در صورت اعطاي یک مدال طال ویک مدال نقره -12- 3

   .مدال نقره حذف و مدال برنز اعطا خواهد شد ،در صورت اعطاي دو مدال طال -12- 4

ن برنده مدال طال یاز آخریاختالف امت چنانچهحذف و مدال نقره  ،المدال ط 3در صورت اعطاي  -12- 5

   .اعطا خواهد شدز ینمدال برنز  ,از باشدیامت 2از  کمتر  يبا رقابت کننده بعد

ن برنده مدال نقره یاز آخریچنانچه اختالف امت, مدال نقره 2در صورت اعطا ي یک مدال طال و  -12- 6

  .ز اعطا خواهد شدیمدال برنز ن, از باشدیامت 2کمتر  از  يبا رقابت کننده بعد

کسب کنند ولی موفق به دریافت مدال نشوند لوح  500به کلیه رقابت کنندگانی که نمره باالي  -12- 7

  .  تقدیر اهداء خواهد شد

  : مسابقات ملي مهارتبرگزیدگان مرحله کشوری امتيازات و تسهيالت   - ۱۳ماده 
با رعایت ضوابط (استفاده از سهمیه سرباز مربی سازمان  : فوق دیپلم و باالتردارندگان مدرك تحصیلی  - 13- 1

  )با نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران حرفه اي کشور  آموزش فنی و تفاهمنامه سازمان

و مهارت  یبه مسابقات جهان یاعزامبرگزیدگان  ،يمسابقات کشوردارندگان مدال طالي  -13- 2

به الت آن یتسهنخبگان در خواهند آمد و از  یاد ملیت بنیمهارت به عضو یانآوران مسابقات جه مدال

  .بهره مند خواهند بودشرح زیر 

  

  :مسابقات ساالنه مهارت ) دارندگان مدال طالي کشوري ( رتبه هاي اول) الف

 )براي دانش آموختگان مقطع کارشناسی و باالتر از آن(تسهیالت نظام وظیفه  - 1

 هکمک هزینه عمره مفرد - 2

 اعتبار نوآوري و شکوفایی در سطح سه - 3

  :اعزام شدگان به مسابقات دوساالنه جهانی مهارت) ب

 )براي دانش آموختگان مقطع کارشناسی و باالتر از آن(تسهیالت نظام وظیفه  - 1

 عمره مفردهسفر  - 2

 دواعتبار نوآوري و شکوفایی در سطح  - 3

 )م شده در وبگاه بنیادبر اساس اولویت هاي اعال(وام مسکن ویژه نخبگان در سطح دو  - 4

  :رتبه هاي اول تا سوم مسابقات دوساالنه جهانی مهارت) ج
 )براي دانش آموختگان مقطع کارشناسی و باالتر از آن(تسهیالت نظام وظیفه  - 1
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 سفر عمره مفرده - 2

 اعتبار نوآوري و شکوفایی در سطح یک - 3

 کمک هزینه شرکت در یک دوره آموزشی مهارت در سطح عالی - 4

 )بر اساس اولویت هاي اعالم شده در وبگاه بنیاد(ژه نخبگان در سطح یک وام مسکن وی - 5

  

تغییر در تسهیالت بنیاد ملی نخبگان از اختیارات بنیاد فوق بوده و سازمان در این خصوص   :تبصره

  .مسئولیتی ندارد

  : جذب مشارکت: پنجمفصل 

نها از زمان ابالغ ه استایکل یو امکانات بخش خصوص ياز توانمند يریبه منظور بهره گ

 یدات الزم را جهت جذب مشارکت بخش خصوصیتمه ژهیو يته ایل کمیتشکست با یبا یمنشور م

 70ان حداقل یعمل شود که حام يبه گونه ا یو مل یاستانشهرستانی، مراحل  يده و در برگزاریشیاند

  .به عهده گیرندن مرحله را یمسابقات ا یبانیزات و امور پشتیدرصد تجه

از مشارکت  یز به نحو احسن و مقتضیمسابقات ن يجار ينه هایها نسبت به کاهش هزاستان

 يان در برگزارید توجه داشت مشارکت حامیند، بایاستفاده نما یو صنعت یآموزش يه نهادهایکل

  .استانها لحاظ خواهد شد عملکرد یابیشاخص ممتاز در ارزمسابقات به عنوان 
  

  : اقدامات انضباطي در مسابقات ملي مهارت  - ۱۴ماده 
هیأت  ،نمایندگان ،مسئولین(در مسابقه عوامل برگزاري کلیه در صورت احراز تخلف از مقررات،   - 14- 1

قدامات با ا) سرپرستان کارگاه و مسابقه دهنده ،کارشناسان ،معاونکارشناس  ،کارشناس مسئول ،داوري

ز یمسابقات ن یآت يستم مسابقات حذف خواهند شد و در دوره هایانضباطی مواجه خواهند شد و از س

  .امکان حضور نخواهند داشت

از قانون و مقررات مسابقه  یدر مسابقه در صورت مشاهده تخلف و تخط يهمه عوامل برگزار  - 14- 2

 ،اصاین گزارش باید در موارد خ. باشند یمو کمیته اجرائی مورد به ناظر ستاد  یملزم به گزارش کتب

در اسرع وقت نیز و گزارش نهایی مراجع رسیدگی کننده ات یبه شکا یدگیو رس نظارتدراختیار کمیته 

  .به اطالع رئیس ستاد راهبري مسابقات برسد
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  :نحوه رسيدگی به شکايات -۱۵ماده 
د و و با روند تعیین شده زیر، انجام خواهـد شـ   رسیدگی به اعتراضات و کلیه مشکالت در زمان مسابقات

در صورت عدم اعتراض کتبی در زمان مسابقات، رسیدگی به اعتراض پس از اعالم نتایج مجـاز نخواهـد   

  .بود

  نحوه پاسخگویی به سواالت رقابت کننده

در صورت ایجاد سوال در زمان مسابقات براي رقابت کنندگان مراحل زیر جهت پاسـخگویی بـه سـواالت    

  :بایست انجام شود می

  .اال آوردن دست خود، کارشناس مسئول را آگاه می کندرقابت کننده با ب - 1

کارشناس مسئول یـا دوتـن از کارشناسـانی کـه کارشـناس مسـئول تعیـین مـی نمایـد جهـت            - 2

 .کننده، اعزام می شوند پاسخگویی به سوال رقابت

 .سوال رقابت کننده به کارشناس مسئول اعالم و پاسخ به رقابت کننده انتقال داده خواهد شد - 3

  سیدگی به اعتراض رقابت کنندهنحوه ر

در صورت بروز مشکل در اجراي مسابقات براي رقابت کنندگان مراحـل زیـر جهـت رسـیدگی بـه مشـکل       

  :بایست انجام شود می

  .رقابت کننده مشکل خود را به کارشناس مسئول اعالم می دارد - 1

 .شدکارشناس مسئول موظف به برطرف نمودن مشکل رقابت کننده در همان لحظه می با - 2

کارشناس مسئول موظف به حفظ زمان اتالف وقت براي رقابت کننده در زمان برطـرف نمـودن    - 3

 .مشکل و دادن وقت اضافه به رقابت کننده در همان روز جاري است

اعتراضات رقابـت کننـدگان و نحـوه    و کارشناس مسئول موظف است گزارش مشکل پیش آمده  - 4

 .به کمیته رسیدگی به شکایات اراده دهندبی بصورت کترسیدگی به آن را در پایان هر روز 

بـه   مشکل رقابت کننده توسط کارشـناس مسـئول، رقابـت کننـده     به در صورت عدم رسیدگی  - 5

توسـط سرپرسـت تـیم    پس از تایید کارشناس همراه هم اسـتانی   صورت کتبی مشکل خود را 

و نظـارت  کمیتـه  در  جهت طرح در همان روز یا مسئولین اجرایی استان را به ناظران ستادخود 

به تایید و امضـا کارشـناس    حتما اعتراض کتبی باید. استان ارائه می نمایدرسیدگی به شکایات 

 .باشد ههمراه رقابت کننده رسید



 1389 اسفند                                      مسابقات ملی مهارت                                  دستورالعمل اجرایی دوازدهمین دوره 

21  
 

دیگر مسـئولین  حضـور بـا  در کمیته نظارت و رسیدگی بـه شـکایات   ناظر ستاد با طرح مشکل   - 6

 .ت به رفع مشکل پیگیري الزم می نمایداستان نسب) مسئول حراست  –مدیرکل استان ( استان 

در و رسـیدگی بـه شـکایات     کلیه اقدامات انجام شده توسـط نـاظرین سـتاد و کمیتـه نظـارت       - 7

 .صورتجلسه، کمیته عنوان و پس از پایان روز به ستاد اجرایی ارائه خواهد شد

واهـد  رسیدگی به اعتراضات به صورت روزانه و در زمان بروز مشکل در مسـابقات صـورت خ    - 8

 .گرفت و پس از پایان مسابقات در روز چهارم دیگر به هیچ اعتراضی رسیدگی نخواهد شد

        به منظور اسـتفاده از تجربیـات مرحلـه کشـوري، اسـتانهاي میزبـان مسـابقات کشـوري          - 16ماده 

  .می توانند نمونه کارهاي برگزیدگان استانها را به استانهاي مبداء ارسال نمایند
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 )۱۳۹۰(مسابقات ملي مهارت ن يدوازدهمرشته هاي  فهرست
 

   
   

 نام رشته ردیف
در مسابقات  کد رشته

  مهارت یجهان
 نام رشته ردیف

کد رشته در 

 یمسابقات جهان

  مهارت

  19 کنترل صنعتی  16  01 )اتوماسیون( پلی مکانیک   1

  20 آجرچینی  17  02 شبکه هاي کابلی  2

  23  )نفره 2تیمی (رباتیک    18  03 )نفره 3 تیمی(ساخت و تولید   3

  24 )چوبی(کابینت سازي  19  04  )نفره 2تیمی (مکاترونیک   4

  25 )درب، پنجرهاتصاالت (نجاري  CADD 05  20 -طراحی مهندسی مکانیک 5

  27 جواهر سازي CNC  06  21تراش  6

  31 )فناوري مد( خیاطی CNC  07  22فرز  7

کاربرد نرم -فناوري اطالعات 8
 افزارها

  32 )شیرینی پزي(قنادي  23  09

  33 فناوري اتومبیل 24  10 جوشکاري 9

  36 نقاشی خودرو 25  12 کاشیکاري دیوار و کف 10

  37 )نفره 2تیمی ( طراحی فضاي سبز 26  13 صافکاري خودرو 11

  38 رودتیب  27  15 و گرمایشی لوله کشی 12

فناوري اطالعات کامپیوترهاي   28  16 الکترونیک 13
 پشتیبانی شبکه- شخصی

39  

  40 فناوري طراحی گرافیک  29  17 طراحی وب  14

    18  تاسیسات الکتریکی  15
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وظايف عوامل اجرايي: فصل پنجم
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  1پیوست شماره 

  برگزار کننده مسابقاتاستان شرح وظایف 
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  : برگزار كننده مسابقات استان شرح وظايف 
مهارت مسئول تهیه و تدارك کارگاههاي مناسب، ابـزار و تجهیـزات    یاستان برگزار گننده مسابقه مل  -

  مهارت است ین المللیکافی و الزم مطابق با مشخصات فنی مورد تأیید دفتر مسابقات ب

  : مهارت همچنین فراهم کننده مواردي به شرح زیر خواهد بود  یاستان برگزار کننده مسابقه مل  -

  یک اتاق مخصوص اعضاء کمیته فنی براي تشکیل جلسات   - 1

معرفی رابطین بمنظورایجاد تماس وهمـاهنگی کارشناسـان مسـئول بامسـئولین اسـتان برگـزار         - 2

  کننده مسابقه 

  .م هایکارشناسان و سرپرستان ت, به همراه تأمین محل اسکان و پذیرایی از کلیه رقابت کنندگان  - 3

  هاي روزانه برگزاري مسابقات و سایر امور مرتبط با مسابقه تهیه گزارش  - 4

  .ح مسابقات به رسانه هاي گروهی با هماهنگی ستاد مسابقاتیاطالع رسانی صح  - 5

  CIS یابیستم ارزشیبه عنوان مسئول اطالعات و س ين فردییتع -6

ـ زات مورد نین ابزار و تجهیتام - 1 ـ یاز مسـئول اطالعـات جهـت ارسـال ا    ی عـات بـه دفتـر    اطال ینترنت

  .مهارت ین المللیمسابقات ب
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  2پیوست شماره 
  )شرح وظایف ناظر ستاد( 
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  حضور در محل اجراي مسابقات  -1

 همکاري با مدیرکل استان در اجراي مسابقات -2

  (CIS)شرکت در جلسه توجیهی سیستم ارزشیابی مسابقات  -3

 استان شرکت در جلسات روزانه کمیته فنی و نظارت -4

خوابگاهها و رستوان و تنظـیم گـزارش وضـعیت     ،بازدید روزانه از کارگاهها مسابقات -5

 آماده سازي سایت مسابقات به ستاد مسابقات و مدیرکل استان 

ارتباط با کارشناسان مسئول و معاون رشـته هـا و تبـادل نظـر در خصـوص اجـراي        -6

 مناسب مسابقات

 شرکت در مراسم افتتاحیه  -7

 ررسی وضعیت سایت مسابقات و امکانات رفاهیتنظیم سیاهه ب -8

تکمیـل فـرم راي   (نظارت بر راي گیري انتخاب کارشناسان مسئول و معاون دوره آتی  -9

 )توسط کارشناسان به طور محرمانه و ارائه به ناظر ستاد

پیگیري تمامی اعتراضات و شکایاتی که به کمیته فنی و نظارت یا شخص ناظر سـتاد   -10

 ارایه می شود

توسـط کارشـناس    6و  A5و  5رت و کسب اطمینان از ارسال فرمهـاي ارزشـیابی   نظا -11

 مسئول هر رشته به ستاد اجرایی مسابقات 

کسب اطمینان از ارسال تمامی فرمهاي ارزشیابی روزانه رشته ها و مدوالر و فرمهـاي   -12

حضور و غیاب کارشناسان و رقابت کنندگان به ستاد اجرایی مسـابقات در پایـان هـر    

 ز رو

کسب اطمینان از ارسال تمامی فرمهاي ارزشیابی رشته هاي مـدوالر و غیرمـدوالر در    -13

 پایان مسابقات به ستاد اجرایی مسابقات 

کسب اطمینان از ارسال تمامی گزارشهاي و صورتجلسات کمیتـه فنـی و نظـارت بـه      -14

 ستاد اجرایی مسابقات



 1389 اسفند                                      مسابقات ملی مهارت                                  دستورالعمل اجرایی دوازدهمین دوره 

28  
 

، کارشـناس همـراه   ، معـاون کسب اطمینان از نصب شرح وظایف کارشـناس مسـئول   -15

 کننده در کارگاهها  و رقابت) داور(

کسب اطمینان از نصـب آیـین نامـه نحـوه پاسـخگویی بـه سـواالت و رسـیدگی بـه           -16

 اعتراضات در کارگاهها

کسب اطمینان از در اختیار قرار گرفتن فرم نظرخواهی کارشناسان و رقابت کننـدگان   -17

 و جمع آوري فرمها در پایان مسابقات
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  3پیوست شماره 
  )شرح وظایف کارشناس مسئول ( 
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  شرح وظايف كارشناس مسئول

  :وظایف قبل از مسابقه -1
  آشنائی با هیات اجرائی مسابقات  -1-1

و مسـئول   انبـا همکـاري کارشناسـ    یزات کارگاهیمسابقه و تجه يبرگزاربررسی محل  -2-1

  .ز کارگاهیتجه

  .ه مسابقه دهنده و خوش آمد گوئی به آنهاآشنائی با کارشناسان همرا  -3-1

ن مسـابقات، نحـوه اعمـال    یح مقررات و قوانیکارشناسان و تشرجلسه توجیهی ل یتشک  -4-1

  .پروژه یابیرات در نمونه پروژه و دستورالعمل نحوه ارزشییتغ

در .( درصد با همکاري کارشناسـان  50تغییر پروژه و حفظ اصالت پروژه قبلی تا حدود  -5-1

  )ک نمونه پروژهیورت موجود بودن ص

انتخاب یک پروژه از بین سایر پروژه ها ویا تهیه یک پروژه تلفیقی از بین پروژه ها بـا    -6-1

پیشنهادي و موجود نبودن ک پروژهیش از یدر صورت موجود بودن ب(  کمک سایر کارشناسان

  )نمونه پروژه کشوري در سایت

ان در مکتوم نگهداشتن محتواي پروژه و عدم مـذاکره بـا   گرفتن تعهد اخالقی از کارشناس -7-1

  . مسابقه دهنده و افراد دیگر

تایپ و انجام کارهاي نقشه کشی، و در صورت اطمینـان از صـحیح بـودن آن    نظارت بر  -8-1

رقابـت  جهـت تکثیـر بـه تعـداد     نـاظر سـتاد در اسـتان    به ل پروژه یو فا یک نسخه کتبیارائه 

  .کنندگان

  مسابقات ی منظم و مستمر با مسئولین اجرائیهماهنگ - 9-1

کـه در اختیـار رقابـت کننـدگان      یو مواد مصـرف ابزار  ،ماشین آالت سالمتاطمینان از  - 10-1

  .شود یمگذاشته 

  گرفته شده براي رقابت کنندگاندر نظر  یو مواد مصرفاطمینان از کفایت زمان  -11-1

ـ ین دستورالعمل ایم و تدویدستگاهها و تنظه یکار با کل یمنیط اینان از شرایاطم -12-1 و  یمن

  .کارشناسان يبهداشت  رشته با همکار

محـل اسـتقرار دسـتگاه،    (در محیط مسـابقه  رقابت کننده تعیین محل جهت قرعه کشی  -13-1

  .محل ها يو شماره گذار )میزکار وغیره
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ت یدن وضـع م بـو یاز کارشـناس همـراه رقابـت کننـده جهـت تنظـ       یید نهایگرفتن تائ -14-1

  .دستگاهها

ا دستگاه ها و آموزش موارد جهت آشنائی ب رقابت کنندگان يبرا یهیل جلسه توجیتشک -15-1

  ضروري

ک نسـخه از برنامـه   یکارشناسان و ارئه  يمسابقات با همکار يم برنامه زمان بندیتنظ -16-1

  .مهارت ین المللیو دفتر مسابقات ب ییته اجرایبه کم

 يکارشناس مسئول، معاون، داور، رقابت کننده و برنامه زمان بنـد  فینصب شرح وظا -17-1

  .مسابقات يروزانه مسابقات در کارگاه برگزار

  .با کمک کارشناسان رقابت کنندگاناطمینان ازفضاي کافی براي کار  -18-1

  .اطمینان از وجود نور کافی و تهویه مناسب درکارگاه با همکاري کارشناسان -19-1

  
 يل فـرم هـا  یتکم.( جهت نمره دهی CISف پروژه وزیر پروژه هاي آن در سیستم تعری :تبصره

6-5- A5( ستم یو ارائه به مسئول سCIS ـ  ياستان مجر ـ یو دفتر مسابقات ب مهـارت   ین الملل

  .است یات اصلیقبل از شروع مسابقه از ضرور

  

  هوظایف در زمان مسابق - 2
  .بت کنندگانرقاخوش آمد گوئی به ل جلسه معارفه و یتشک -1-2

رقابـت کننـده و   طبـق فهرسـت از    یمصـرف گرفتن تائید نهائی در صـحت مقـادیر مـواد     -2-2

  .کارشناس همراه

جهـت نظـارت برکارگـاه از نظـر ایمنـی و تـذکر بـه                   ) سه نفر(انتخاب گروه کارشناسی  -3-2

  .مسابقه دهندگانمسابقه دهنده در صورت عدم رعایت نکات ایمنی و ارزیابی 

و دادن یک ساعت فرصت به آنها جهت آشنائی بـا پـروژه    رقابت کنندگانارائه پروژه به  -4-2

  .رقابت کنندگانارائه جدول زمانی پروژه به  -5-2

  .و تنظیم فهرست نمره گذاريداوري جهت ، چندنفريي انتصاب گروه ها -6-2

ن یامدت و زمان (ز مسابقه نظارت بر ارتباط کارشناس همراه و رقابت کننده قبل و بعد ا -7-2

ت یفقط در ساان مسابقه در هر روز است و یک ربع پس از پایک ربع قبل از مسابقه و یارتباط 

  )باشد یمسابقه مجاز م يمسابقه و محل اجرا
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چنانچه در طول مسابقه داوطلـب یـا کارشـناس در تـالش بـراي انتقـال اطالعـات فنـی          -8-2

 مسـئول کارشـناس  شـود،  ارائه  یاسان داور گزارش کتبگر کارشنیق دیو از طرمشاهده شود 

  .موظف است بدون تامل مساله را به مسئولین اجرائی مسابقات گزارش دهد

 شت و زمان باقیمانده کاري با آنها اطالع داده شـود دازمان کاري همه شرکت کنندگان یاد -9-2

  .)با همکاري کارشناسان(

  ).با همکاري کارشناسان. (دگان دور شودمواد جانشینی از دسترس رقابت کنن -10-2

را همانروز مسابقه رسیدگی کتبی موظف است اعتراضات وشکایات  مسئولکارشناس  -11-2

و ناظر ستاد انتقال  ییته اجرایموضوع را بالفاصله به کم یو گزارش کتبکرده وبرطرف نماید 

  .دهد

درصـد   50(یـت کارشناسـان   در صورت نیاز به تمدید زمـان مسـابقه بـا موافقـت اکثر     -12-2

   .امکان پذیر خواهد بودتمدید زمان و تائید مسئول اجرائی مسابقات ) 1+ کارشناسان

 ئلهمسـ  مسئولکارشناس  ،توافق کارشناسان در موضوعی خاصدرصورت بروز عدم  -13-2

الزامـی اسـت و    1+درصد کارشناسان 50حضور  .را با راي گیري دریک نشست حل خواهد کرد

  .هائی قطعی خواهد بودنتیجه ن

امتناع نماید یـا  مسابقات  يالعمل هاکارشناس مسئولی که از متابعت مقررات و دستور -14-2

ـ اکثر یدر صورت گزارش کتبداشته باشد مسابقه  رفتار  مغرضانه اي در  50(ت کارشناسـان  ی

ر مسـئولیت  محروم و فرد دیگري عهده دااز ادامه کار  ،ییته اجرایبه کم) 1+ درصد کارشناسان

  .خواهد شد

و ارائـه بـه مسـئول     و رقابت کنندگانحضور وغیاب کلیه کارشناسان  يل فرم هایتکم -15-2

  )10و  9شماره  يهافرم ( مهارت ین المللیو دفتر مسابقات ب ياستان مجر CISستم یس

   .CISدر سیستم  ،کلیه رقابت کنندگانروزانه نمره  ورود -16-2

گزارش وجهـت  به صورت کتبی ري براي رقابت کنندگان مراتب را در صورت بروز بیما -17-2

  . زمان از دست رفته با هماهنگی مسئولین اجرایی اقدام نمایدجبران 

  

  وظایف بعد از مسابقه -4
موظف است هر روز بعد از پایان مسابقات گروه هاي ارزیـابی کننـده    مسئولکارشناس  -1-4

  .را جهت ارزیابی راهنمائی کند
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  .وارد ارزیابی شده را کنترل و امضاء نمایدم -2-4

  .مسابقات ارائه شود  دفتراوراق ارزشیابی هرروز به  -3-4

و محرمانـه  مسابقات بین المللی مهارت سـري   دفتراعالم از طرف زمان تایید و نتایج تا  -4-4

   .خواهد بود وکارشناس مسئول وهمکاران نامبرده حق افشاي نتایج را ندارند

همه پرسی جهت کارشناس مسئول ومعاون براي مسـابقات ملـی مهـارت    فرم  يآور جمع -5-4

  .ناظر ستاد هل فرم ها بیو تحودوره آینده 
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  4پیوست شماره 
  شرح وظایف کارشناس معاون
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  معاونشرح وظايف كارشناس 

  و اجراي وظایف محوله  مسئولهماهنگی کامل با کارشناس   -1

  .رقابت کنندگانررات و قوانین توسط نظارت بر رعایت مق  -2

ــی،    -3 ــه اســتفاده از روشــهاي منطق ــاي    عادالن ــروژه ه ــر پ ــارت  ب ــه در نظ ــی طرفان   و ب

  .مسئولزشیابی زیر نظر کارشناس ارتحت 

  .در دههم استانی خود را مورد ارزیابی قراه رقابت کنندکارشناس معاون نمی تواند   -4

  .و تطبیق آن با افراد دگانرقابت کننمسئولیت تکمیل اسناد   -6

  .رقابت کنندگان رعایت اصول ایمنی و دقت توسطنظارت بر   -6

  ..رقابت کنندگانمسابقه و میزان وقت باقیمانده در طول مسابقه به زمان اعالم مستمر   -7

  .رقابت کنندگانجلوگیري از تبادل افکار و دخالت افراد غیر مسئول با   -8

ظرف مدت مشخص شده با کارشناس پروژه ها  یابیارزش يگه هال بریتکمهمکاري در   -9

  .مسئول

همکاري با کارشناس مسئول جهت همه پرسی به منظور پیشـنهاد کارشـناس مسـئول و     -12

  معاون مسابقات ملی مهارت دوره آینده 

  .ه مواردیبا کارشناس مسئول در کل يهمکار -13
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  5پیوست شماره 
  همراهشرح وظایف کارشناس 
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  همراهوظايف كارشناس  شرح

  مهارت قبل از شروع مسابقات ین المللیب مسابقاتدفتر ت یسادریافت مقررات و قوانین مسابقه از  - 1

 .مقررات و قوانین توسط رقابت کنندگاننظارت بر رعایت  - 2

 .باشندزیر نظر کارشناس مسئول منصف و آماده براي همکاري و بی طرف کامالً کارشناسان باید  - 3

قابت کننده هم استانی با هماهنگی کارشناس مسئول و حضور کارشناس دیگـري  ارتباط با ر - 4

 .امکان پذیر است ،که از طرف کارشناس مسئول معرفی خواهد شد

 .کارشناسان باید خود را با محیط تطبیق دهند - 5

 .کارشناسان نمی توانند رقابت کننده هم استانی خود را ارزشیابی نمایند - 6

 .در اختیار رقابت کننده قرار دهندرا تغییر داده شده ي پروژه ها کارشناسان اجازه ندارند   - 7

 .کارشناس باید از دقت و رعایت اصول ایمنی توسط رقابت کنندگان اطمینان حاصل نماید  - 8

کارشناسان موظفند  ،در صورت وجود اشکاالت احتمالی در پروژه ها یا نواقصی در تجهیزات  - 9

 .ندمراتب را به کارشناس مسئول اطالع ده

 .مراتب به کارشناس مسئول براي اتخاذ تصمیم ارجاع شودمشکل هرگونه بروز در صورت    - 10

 .توسط کارشناس الزامی است همسابق جیحفظ و محرمانه نگهداشتن نتا   - 11

 .موجب حذف آنان از هیأت داوري خواهد بودتوسط کارشناس همراه عدم رعایت قوانین    - 12

القی و اسالمی بوده و نباید برخورد نا مناسـب بـا   کارشناسان موظف به رعایت شئونات اخ  - 13

 .داشته باشند یین اجرایگر کارشناسان و مسئولیو د رقابت کنندگان

گر ید ایو ) نفر 5حداقل ( همراهکارشناسان , معاون, کارشناس مسئول یدر صورت گزارش کتب - 14

ـ از مقـررات و عـدم رعا   یکارشناسـ  یمسابقات از تخط ییعوامل اجرا ـ ت شـئونات ا ی و  یخالق

 .ستم مسابقات حذف خواهد شدی، کارشناس مذکور از سيا حرفه

اعزامــی منــاطق و شــرکت در همــه پرســی پیشــنهاد  کارشناســانداشــتن شــناخت کــافی از   - 15

 .الزامی است کارشناس مسئول و معاون مسابقات ملی مهارت دوره آینده

 4در (د از اتمام مسـابقه  ک ربع بعیک ربع قبل از شروع مسابقه و یتواند  یکارشناس همراه م - 16

ت مسابقات با نظارت کارشناس مسئول و معاون با رقابـت کننـده هـم    یدر سا) روز مسابقات

 .خود ارتباط داشته باشد یاستان
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  6پیوست شماره 
 کارگاه شرح وظایف مسئول فنی وتجهیز
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    كارگاه مسئول فني و تجهيزشرح وظايف 

   
  و سایر کارشناسان  مسئولبقه با کارشناس درحین برگزاري مسا يهمکار -1

  با کارشناسان  رقابت کنندگاندر آموزش  يهمکار -2

ـ سـت تجه یطبق لنصب ماشین آالت، آمـاده سـازي وسـایل موردنیـاز     -3 زات، ابـزار و مـواد   ی

  .هر رشته یمصرف

بـا همکــاري ســایر   ،اصـالح و بــه روز کـردن مشخصــات فنــی، ابـزار و تجهیــزات و مــواد    -4

  سانکارشنا

  درطراحی وارزشیابی پروژه عدم دخالت  -5

  کارشناسان و  رقابت کنندگاننسبت به طرفانه  یاعمال رفتار ب -6

   رقابت کنندگانبی مورد با  عدم ارتباط  -7

  براي حفظ و نگهداري پروژه ها و سایر اسناد  الزم امکاناتن یتام  -8

  م شده به کارشناس مسئول سازماندهی و کنترل مواد پروژه طبق تصمیمات اعال -9

   .در اختیار قرار دادن ابزار الزم جهت ارزشیابی به کارشناسان -10

  مسئولکارشناس به تمام وقایع مربوط درزمان مسابقه گزارش  -11

  اطمینان از فضاي مناسب و ایمنی کارگاه و نور و سایر امکانات جهت مسابقه  -12

خراب شدن ابـزار رقابـت کننـده بـا همـاهنگی بـا       در صورت زات یابزار و تجه ینیگزیجا -13

   مسئولکارشناس 

  تامین فضا براي استقرارابزار مسابقه دهنده  -14



 1389 اسفند                                      مسابقات ملی مهارت                                  دستورالعمل اجرایی دوازدهمین دوره 

40  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  7پیوست شماره 
  مهارت در استان یمسابقات مل يمسئول برگزارشرح وظایف 
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  ملي مهارتمسابقات  يمسئول برگزارشرح وظايف 
عنـوان رابـط اصـلی مـابین رقابـت کننـدگان،        بـه مهـارت   یمسابقات مل يمسئول برگزار

یست کـه بـا مـدیریت کارآمـد و     رکارشناسان و مسئولین اجرائی مسابقات می باشد، لذا ضرو

هماهنگیهـاي الزم قبـل از حرکـت تـا پایـان مراسـم اختتامیـه و          ،رفتارهاي اجتماعی مطلـوب 

لذا توجه به نکـات  . نمایداجرائی مسابقات ایجاد  مسئولینبازگشت به استان مربوطه با تیم و 

  .زیر جهت جلوگیري از مشکالت و برگزاري مناسب مسابقات ضروري است

  

 یو استان یو نظارت بر مسابقات مراحل شهرستان ی، هماهنگيزیبرنامه ر -1

نفرات برتر استان جهت اعزام بـه مسـابقات    يو نظارت بر اردوها ی، هماهنگيزیبرنامه ر -2

  يمرحله کشور

 ياعزام نفرات برتر به مسابقات مرحله کشور یاهنگو هم يزیبرنامه ر -3

حـل  امر يجهت اجراو الزم  یزات کافیمناسب، ابزار و تجه يه و تدارك کارگاههایته یهماهنگ - 4

 .مهارت ین المللید دفتر مسابقات بیمورد تائ یمطابق با مشخصات فن يکشورو  یاستان

 يبـه رسـانه هـا    يشـور و ک یاسـتان  ،یحل شهرسـتان اح مسابقات مریصح یاطالع رسان -5

 مهارت ین المللیدفتر مسابقات ب یبا هماهنگ یگروه

  ر امور مرتبط با مسابقهیمربوط به مسابقات و سا يه گزارش هایته -6

 ایجاد رابطه نزدیک و صمیمانه با رقابت کنندگان و کارشناسان همراه -7

 -ایمنـی  کفـش  -اطمینان از حصول ملزومات مورد نیاز رقابت کنندگان اعـم از لبـاس کـار    -8

 لباس فرم حضور در مراسم قبل از حرکت

از شـده  م اطمینان از وجود ابزارآالت مورد نیاز رقابت کنندگان اعم از ابزار و وسایل اعـال  -9

 مسابقات بین المللی مهارت  دفترطرف 

وسیله نقلیه به منظور اعزام کارشناسان و رقابت کنندگان درزمان ه یتههماهنگی جهت  -10

 .زبانین مبه استااعالم شده 

دو قطعه عکـس و   –فرم ثبت نام –شناسنامه (جمع آوري تمامی مدارك رقابت کنندگان  -11

 .استان یم اعزامیسرپرست تو ارائه آن به  )آدرس منزل و تلفن تماس در فرم تایپ شده

 کامـل شـرح وظـایف    دریافت شرح وظایف رقابت کنندگان ومطالعه دقیق آن و توجیه -12

 .ن قبل از اعزام به مسابقاتو کارشناسا رقابت کنندگان

 مهارت ین المللیکامل با دفتر مسابقات ب یهماهنگ -13
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  8پیوست شماره 
  شرح وظایف سرپرست تیم
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  ملي مهارتشرح وظايف سرپرست تيم مسابقات 
  

در به عنوان رابط اصلی مابین رقابت کنندگان و مسئولین اجرائی مسابقات م یسرپرست ت

، یست که با مـدیریت کارآمـد و رفتارهـاي اجتمـاعی مطلـوب     راشد، لذا ضرومی ب زمان مسابقات

هماهنگیهاي الزم قبل از حرکت تا پایان مراسم اختتامیه و بازگشت به استان مربوطه با تـیم و  

لذا توجه به نکات زیـر جهـت جلـوگیري از مشـکالت و     . اجرائی مسابقات ایجاد نماید مسئولین

  .ي استبرگزاري مناسب مسابقات ضرور

اعالم شده از سـوي دفتـر مسـابقات               حضور سرپرست تیم و رقابت کنندگان در تاریخ  -1

 . بین المللی مهارت

کرایـه   - مـابین مسـیر  غـذاي  (در اختیار داشتن تنخواه جهت هزینه هاي پیش بینی شده  -2

 و هزینه هاي پیش بینی نشده) ماشین

دگان ازلحظه حرکت تا بازگشـت بـه   کامل به وضعیت جسمی و روحی رقابت کننتوجه  -3

 .استان مربوطه

مسـابقات بـین   دفتـر  داشتن تلفن همراه وارائه شماره آن به خانواده رقابت کنندگان و -4

 المللی مهارت

 اطمینان از همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی کارشناسان همراه -5

  ائی خـود و دریافت کارت شناسـ جهت مجري مسابقات استان مراجعه به محل پذیرش  -6

 رقابت کنندگان

در صورت بروز هر گونه اشـکال در کـارت شناسـائی مـی تواننـد بـه سـتاد اجرائـی          -7

 .مسابقات مراجعه نمایند

اسـتان  تحویل ابزار همراه رقابت کنندگان به مسئول فنـی و تجهیـز کارگـاه مربوطـه      -8

 شده م و دریافت رسید در زمان اعال يمجر

 ر محل مسابقات حضور دائمی در هنگام مسابقات د -9

اجرائـی  کمیتـه  بـه  بـه صـورت کتبـی    انتقال مشکالت رقابت کننـدگان و کارشناسـان    -10

 .مسابقات
رقابـت کننـدگان بـه سـتاد اجرائـی       آدرس منـزل و تلفـن  و فهرست  ارائه اصل شناسنامه - 11

 در روز پایانی مسابقات از مسئول مربوطهرقابت کنندگان شناسنامه اصل مسابقات و دریافت 
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 به همراه رقابت کنندگان جلسه توجیهی  درشرکت   -12

 يروزهـا ، افتتاحیـه واختتامیـه    درحـین مراسـم  تـیم  آرامش و حفـظ انضـباط   جاد یا -13

 مسابقات و بازدیدها

مهـارت و ایجـاد هماهنگیهـاي الزم در    ملـی  اجرائی مسـابقات  کمیته همکاري مستمر با  -14

 خصوص تیم

شکایت و ارائه مسابقات در صورت بروز مشکل در حین طرح شکایت به صورت کتبی  -15

 اجرائی مسابقاتکمیته به 

 شرکت در جلسه کمیته رسیدگی به شکایات درصورت لزوم -16

 اجراي دقیق تصمیم کمیته رسیدگی به شکایات و رفع تنش ناشی از اجراي تصـمیمات  -17

 کمیته 

همراهی  تیم رقابت کنندگان در کلیه بازدیـدها، مراسـم و برنامـه هـاي تفریحـی تـیم        -18

 مربوط

 جهت بازگشت تیم پس از مراسم اختتامیه  هنگی هما -19

 شرکت در جلسات روزانه سرپرستان تیم  -20

  . در زمان اجراي مسابقات ،رسیدگی وسرکشی مستمربه رقابت کنندگان خود -21
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  9پیوست شماره 
  دستورالعمل نحوه تکمیل فرمهاي ارزشیابی مسابقات ملی مهارت
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  .باشد ر مسابقات ملی مهارت بر اساس پروژه ها و زیر پروژه هاي طراحی شده و بارم آنها میداوري د

را پر ) 1پیوست شماره ( 6ابتدا کارشناس مسئول و معاون بر اساس پروژه نهایی، فرم 

بدین صورت که پروژه به آیتم هاي مورد نظر تقسیم شده و هر آیتم به صورت مشخص  ،نمایند می

باید توجه شود که بارم هر آیتم می بایست . ر با ذکر بارم مربوطه در فرم قید می شودواضح و مختص
و زمان ) کمی یا کیفی(ضمنا نوع هر آیتم  .شود 100بوده و جمع کل بارم آیتم ها باید  100کسري از 

  .باید مشخص شود) پایان هر روز و یا پایان مسابقه(نمره دهی آن 

می بایست فرم زیر پروژه ) 6هر ردیف از فرم (به نوع هر آیتم با توجه  6پس از تکمیل فرم 

) 3پیوست شماره ( 5Αبراي پروژه هاي کمی و فرم ) 2پیوست شماره ( 5مربوطه نیز پر شود، فرم 

پروژه هاي طراحی شده متناسب با نوع رشته و ماهیت کار می تواند به . براي پروژه هاي کیفی

کلیه فرم هاي نمونه پس از تکمیل، به  .طراحی شود) Subjective( و یا کیفی) Objective(صورت کمی 
  .امضاي کارشناس مسئول و معاون رسیده و یک روز قبل از شروع مسابقات به دفتر مسابقات ارسال گردد

  
به پروژه هاي گفته می شود که قابل اندازه گیري با ابزارهاي اندازه گیري باشد، مثل  :پروژه هاي کمی

  .ي ابعاد قطعه کاراندازه گیر

در طراحی این پروژه ها بارم سوال مشخص شده و نحوه ارزشیابی با تلرانس مربوطه 

چون این نوع از پروژه ها کامال مشخص و واضح می باشند هر کارشناسی در هر . شود مشخص می

  .زمان پروژه مربوطه را ارزشیابی کند همان نمره را به رقابت کننده خواهد داد

 

mm245*50  دازه قطعه کار ان: مثال   نمره 10بارم        ±

  نمره کاهش داده می شود 2میلیمتر خطا  2به ازاي هر 

 

) نمره 10(میلیمتر باشد نمره کامل  2و با حداکثر تلرانس  50*45در مثال فوق اگر قطعه کار 

. نمره کاسته می شود 2ر خطا میلیمت 2شود، در غیر این صورت به ازاي هر  به رقابت کننده داده می

بدین علت هر کارشناسی که پروژه فوق را داوري کند نمی تواند نمره اي غیر واقعی بدهد و بالطبع 

هنگام نمره دهی نیز تیم داوري صرف نظر از تعدادشان فقط یک نمره را . همه یک نمره را خواهند داد

  .نمایند به هرآیتم داده و امضاء می
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 ،به پروژه هاي گفته می شود که قابل اندازه گیري با ابزارهاي اندازه گیري نباشد :پروژه هاي کیفی

  .مثل خوشمزگی یک کیک و یا تمیزي کار

به طور همزمان به کارشناس  5در داوري این نوع از پروژه ها بدون در نظر گرفتن بارم سوال، 

در اختیار دارد و  10تا  1ي برگه به این صورت که هر کارشناس یک سر. می دهند 10تا  1پروژه نمره 

می دهند، پس از مشاهده  10تا  1کارشناس نمره اي بین  5پس از بررسی پروژه به طور همزمان هر 

بایست  نمره با دیگران اختالف داشته باشد وي می 4کارشناس، چنانچه نمراي بیش از  5نمرات 

  .و امضاء می گردد نمره دربرگه مربوطه ثبت شده 5دوباره نمره بدهد، سپس هر 

  

  :نمره دهي در زمان مسابقات
) 4پیوست شماره (استفاده کرد  5در خصوص نمره دهی پروژه هاي کمی می بایست از فرم  - 1

بدین صورت که آیتم هاي مورد نظر توسط گروه داوري ارزشیابی شده و نمره اکتسابی با قید 

داوري فرم را امضاء نموده و کارشناس در انتها گروه شود و  توضیحات در فرم مربوطه ثبت می
  .و کارشناس مسئول نیز فرم مورد نظر را امضاء می نمایند) کارشناس هم استانی(همراه 

  

با توجه به دستور . استفاده می شود) 5پیوست شماره ( 5Aدر مورد پروژه هاي کیفی از فرم  - 2 

ظر را ارزشیابی کرده و توسط کارشناس بدون در نظر گرفتن بارم نمره آیتم مورد ن 5العمل 

پس از . در نهایت تمامی کارشناسان فرم را امضاء می کنندکارشناس ناظر در فرم ثبت می نمایند و 
و کارشناس مسئول نیز فرم مورد نظر را امضاء می ) کارشناس هم استانی(کارشناس همراه آن 

  .نمایند

  

استان قرار گیرد تا به دفتر ال اطالعات در نهایت کلیه فرم ها می بایست در اختیار مسئول ارس

الزم به ذکر است کلیه فرمهاي رشته هاي مدوالر در همان روز ارزشیابی باید . مسابقات ارسال شود
  .به دفتر مسابقات ارسال شود
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  1390 -دوازدهمین مسابقات ملی مهارت
  6فرم 

  

  : ......................................نام رشته
ID زمان نمره   بارم  ن بخشهاي پروژهعنوا

  دهی
نوع هر 

  بخش
A          
B          
C          
D          
E          
F          
G          
H          

      100  جمع
  
  
  
  
  

  کارشناس مسئول            کارشناس معاون
  نام و نام خانوادگی            نام و نام خانوادگی

  :امضاء               :امضاء
  
  
  
  

 1پیوست شماره 

 :شماره رشته
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  1390 -دوازدهمین مسابقات ملی مهارت
  )Objective(کمی  - 5فرم 

  : ...............................................نام رشته
  : .......پروژه ID: ............................................... عنوان پروژه

  : .................بارم  
تلرانس /اندازه  بارم  عنوان  ردیف

  توضیحات
زمان نمره 

  دهی
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

        جمع بارم زیر پروژه
  

  کارشناس مسئول            کارشناس معاون
  نام و نام خانوادگی            نام و نام خانوادگی

  :امضاء               :امضاء
  

 :شماره رشته

 2پیوست شماره 



 1389 اسفند                                      مسابقات ملی مهارت                                  دستورالعمل اجرایی دوازدهمین دوره 

50  
 

  ۱۳۹۰ -دوازدهمين مسابقات ملي مهارت
  )Subjective(كيفي  -A۵فرم 

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

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

  زمان نمره دهي  بارم  )Sub Project(عنوان زير پروژه   رديف
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

      جمع بارم زير پروژه
  

  کارشناس مسئول            کارشناس معاون
  نام و نام خانوادگی            نام و نام خانوادگی

  :امضاء               :امضاء

 3پیوست شماره 

 :شماره رشته
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  ۱۳۹۰ - دوازدهمين مسابقات ملي مهارت
  فرم نمره دهي

  )Objective(كمي  -۵فرم 
  : ...........................................نام رقابت کننده و استان............................        : ........نام رشته

    : ......................................................................عنوان پروژه
  .......................................................: .................................................عنوان زیر پروژه

 نتیجه تلرانس توضیحات/اندازه بارم عنوان ردیف
نمره 

 اکتسابی

      

      

      

      

      

      

      

      

   جمع

  
  

  نام و نام خانوادگی    نام و نام خانوادگی      نام و نام خانوادگی
  3کارشناس       2ناس کارش        1کارشناس 

  ءامضا        ء امضا          ء امضا
  
  

  کارشناس مسئول            کارشناس معاون
  نام و نام خانوادگی          نام و نام خانوادگی

  :امضاء                :امضاء

 4پیوست شماره 

 :شماره رشته
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  ۱۳۹۰ - دوازدهمين مسابقات ملي مهارت
  فرم نمره دهي

  )Subjective(كيفي  - A۵فرم 
  : ...........................................نام رقابت کننده و استان.........        : ...........................نام رشته

      : .......................................................................عنوان پروژه
  .......................................: ..................................................................عنوان زیر پروژه

  

  بارم  آیتم  ردیف
  10نمرات کارشناسان از 

کارشناس 
1  

کارشناس 
2  

کارشناس 
3  

کارشناس 
4  

کارشناس 
5  

                
                
                
                
                
                
                
                
                

  
  نام و نام خانوادگی       نام و نام خانوادگی    نام و نام خانوادگی          ینام و نام خانوادگ      نام و نام خانوادگی 

  5کارشناس   4کارشناس     3کارشناس     2کارشناس   1کارشناس 
  امضاء    امضاء       امضاء      امضاء    امضاء 

  
  کارشناس مسئول            کارشناس معاون

  نام و نام خانوادگی            نام و نام خانوادگی
  :مضاءا               :امضاء

 

 5پیوست شماره 

 :شماره رشته
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  10پیوست شماره 
  شرح وظایف رقابت کننده
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  شرح وظايف رقابت كنندگان
  
 هماهنگی کامل با مسئولین استان جهت اعزام به محل مسابقات  -1

 )شده یسیپشت نو( کارت ملی و دو قطعه عکسبه همراه داشتن اصل شناسنامه یا  -2

 فتن از تکمیل آن قبل ازحرکتو اطمینان یااستان تهیه شده در ابزار همراه کنترل  -3

 کنترل وسایل ایمنی موردنیاز قبل ازحرکت -4

 رعایت شئونات اخالقی و اسالمی در طول زمان مسابقات -5

 شرکت در جلسه توجیهی  -6

  حفظ آرامش در طول مسابقات و زمان استراحت -7

به همراه کارشناس مسـئول و کارشـناس معـاون     بازدید از کارگاه و آشنائی با دستگاهها  -8

  یک روز قبل از شروع مسابقات  رشته مربوطه و رفع اشکال با کارشناس مسئول و معاون

  در مراسم افتتاحیه مسابقاتشرکت   -9

  .شدهدیده حضور به موقع جهت انجام مسابقات، صرف غذا و برنامه هاي تدارك   -10

  تتبعیت کامل از دستورات کارشناس مسئول و کارشناس معاون در طول مسابقا  -11

بـه مـدت یـک سـاعت بـراي مطالعـه نقشـه هـا و         مسـابقه  رقابت کنندگان پیش از آغـاز   -12

  .دستورالعمل ها وقت خواهند داشت و در این زمان حق سئوال از کارشناسان را دارند

افـت  یدررا کـار  جزئیـات  همراه با یک جدول زمانی رقابت کننده هر مسابقه پیش از آغاز   -13

  .استپروژه ه زمان تکمیل قسمتهاي که نشان دهندد ینما یم

  طـول مسـابقات و  در و اصـول ایمنـی وبهداشـت    رعایت کلیه قوانین و مقررات کارگـاهی   -14

   .خارج از مسابقات

  خارج ننمودن قطعه کار، ابزار آالت از محل مسابقات  -15

بجـز  ( ارتباط نداشتن با کارشناس همراه استان مربوطه در طول مسابقات و خارج از آن  -16

  )شود یمهارت اعالم م ین المللیکه از طرف دفتر مسابقات ب یزمان

در زمـان   و ارتباط نزدیک با دیگر رقابت کنندگان ، حسن سلوكعدم دخالت در کار دیگران  -17

   .مسابقه

  در صورت بروز مشکل در حین مسابقات، بـا بـاال بـردن دسـت فقـط مـی تواننـد مشـکل          -18

کارشناس معاون یا کارشناسی غیر از کارشناس هـم اسـتانی خـود     را با کارشناس مسئول یا

  .مطرح نمایند
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ـ در صورت عدم رسیدگی به اعتراض در حین مسابقات،  -19 اعتـراض  توانـد   یرقابت کننده م

به صورت کتبی  توسـط کارشـناس همـراه بـه کمیتـه       ،د کارشناس همراهیپس از تائخود را 

  .دهد ارائهمسابقات  ییاجراستاد اجرایی و 

ـ    : تبصره ـ    یدر صورت نداشـتن کارشـناس همـراه م ـ خـود را از طر  یتوانـد اعتـراض کتب ق ی

  .دیارائه نما صورت کتبی م به یسرپرست ت

و مسـئول  سرپرست تـیم   هدر صورت بروز مشکل در خارج از زمان مسابقات، مشکل را ب -20

  .برگزاري مسابقات استان میزبان عنوان نماید

  

  در طول مسابقه لفن همراه و هر وسیله الکترونیکی دیگرعدم استفاده از ت -21

  شروع کار با توجه به دستور کارشناسان و ترك کارگاه به محض ابالغ دستور پایان وقت -22

  حفظ دستگاهها و ابزار تحویلی و دقت در جهت اسـتفاده مطلـوب و ضـایع نکـردن مـواد      -23

  اولیه تحویلی  

دن مواد یا ابزار، رقابت کننده می توانـد مـواد جـایگزین    در صورت خرابی کار و مفقود ش -24

  .آزاد دریافت دارد که این منوط به کاهش امتیاز بر اساس تصمیمات کارشناسان خواهد بود

به جـز در مـوارد خـاص کـه از     ( رعایت کامل زمان پروژه و عدم انجام کار در وقت اضافی -25

  )شود یق کارشناس مسئول اعالم میطر

تایید مسئولین برگـزاري مسـابقات   رت نیاز به خروج از محل مسابقه حتماً باید با در صو -26

    .باشدم یو سرپرست تاطالع کارشناس مسئول  وزبان یاستان م

  . وسایل و موادمصرفی خود می باشد ،رقابت کننده مسئول حفاظت از ابزار  - 27
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  ميفرم ها و ضما



                      
  

 
 
  

  
       

 
 

   )1390سال (مسابقات ملی مهارتدوازدهمین  نام شرکت کنندگانفرم ثبت                              
  .................................. :ستاننام ا                                                                                         1فرم شماره     
  

  :  مشخصات فردي - 1*  
   :نام خانوادگی                                                          :نام

  
   

  : کد ملی     :                ل تولد مح:              شماره شناسنامه :                 . نام پدر  
  

   :  وضعیت تاهل      :جنسیت                                                                       :  تاریخ تولد 
   مجرد        اهلمت                            :زن        :مرد

  ) : رشته هاي مسابقات ملی مهارت لیست  مطابق( عنوان رشته مورد تقاضا – 2*  
  

   معافیت موقت           : معافیت تحصیلی            : معافیت دائم          : پایان خدمت اراي کارت د  :وضعیت نظام وظیفه  –3*  
  .... :................................تاریخ  اعزام          : ماده به خدمتآداراي دفترچه  ................................ :تاریخ  پایان خدمت           : در حال خدمت 

  

                                                                                                                                                                  :                                          وضعیت تحصیلی  –4 *  
     دانشجو دوره کارشناسی   دانشجو دوره کاردانی   لیسانس   دیپلم فوق         :مدیپل       :زیر دیپلم    

  : ...............................................................رشته تحصیلی
  :نوع داوطلبی  – 5
   دارنده گواهینامه مهارت سازمان:  5-1-3           گاههاي آزادکارآموز درحال آموزش درآموزش:  5-1-2         کارآموز درحال آموزش درمراکز سازمان  :  5- 1-1
    : تاریخ اخذ گواهینامه             )ادواري (دارنده گواهینامه مهارت سازمان :  5- 4-1

  :  5-1-3آیتم شماره  توضیح
  .سابقه خود را از سازمان کسب نموده است مك مرتبط بامراکز سازمان یا آموزشگاههاي آزاد شرکت نموده و آخرین مدر یآموزشدر دوره هاي کارآموزانی که   
  تاریخ فارغ ا لتحصیلی            نش  دا نش آموز یا فارغ ا لتحصیل دوره متوسطه کاردا :  4-1-5
  اریخ فارغ ا لتحصیلی ت      متوسطه نظري دانش آموزانو هنرجو یا فارغ التحصیل هنرستانهاي فنی و حرفه اي : 5-1-5
  تاریخ فارغ ا لتحصیلی              دانشجو یا فارغ ا لتحصیل آموزشکده هاي فنی و حرفه اي:  6-1-5
  تاریخ فارغ ا لتحصیلی                آموزش عا لیدانشجو یا فارغ ا لتحصیل :  7-1-5
  : محل کار                  شاغل در صنایع یا صنوف:  8-1-5

  

   :یا داراي گواهینامه ادواري هستیده درسازمان گذرانده اید دوره هاي آموزشی مرتبط با رشته مورد تقاضا ک –۶
 دوره تاریخ درجه دوره  عنوان ردیف

1    
2    
3    

  :  سابقه حضور در مسابقات ملی مهارت  –7
  رتبۀ مرحلۀ ملی         رشته        سال
  رتبۀ مرحلۀ ملی        رشته        سال
                                               :کدپستی:                                    شهر                     :               استان :آدرس محل سکونت –8*  

  .....................................................................................................................................................................................................................................: آدرس 
  :                                    ن محل کارشماره تلف    :               شماره تلفن براي  تما س فوري            :                   شماره تلفن منزل

مسابقات ملی مهارت می باشم و متعهدمی شوم که موارد عنوان شده در فرم ثبت نام را در یازدهمین داوطلب شرکت در  ،با آگاهی کامل...............................................اینجانب 
  .نمایمت تکمیل نموده و چنانچه مسابقات در شهر یا استان دیگري برگزار گردد بدون معذوریت شرکت حنهایت دقت و ص

  :نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده            نام و نام خانوادگی داوطلب
  :تاریخ وامضا                 :تاریخ وامضا      

  .می باشداین فرم بدون نام و نام خانوادگی و امضاي تحویل گیرنده و یا ناقص بودن فاقد اعتبار : توجه
  .صورت از پذیرش فرم توسط دفتر مسابقات بین المللی مهارت معذور می باشیمموارد ستاره دار الزاماً باید تکمیل شود در غیر این 

         
 

            
 

 سال ماه روز

      

 محل الصاق عکس

                    
 



  به تفکیک رشته)1390سال (مسابقات ملی مهارت دوازدهمین ی مرحله شهرستانشرکت کنندگان آمار       2فرم شماره 
  ............................................. :استاننام 

  رشته  ردیف
  شرکت کنندگان

  رشته  ردیف  جمع
شرکت 
  جمع  کنندگان

  زن  مرد  زن  مرد
       کنترل صنعتی 16       )ناتوماسیو(پلی مکانیک   1
       آجرچینی  17       شبکه هاي کابلی 2
       )نفره 2تیمی (رباتیک  18       )نفره 3تیمی (ساخت و تولید  3
       )چوبی(کابینت سازي  19       )نفره 2تیمی (مکاترونیک  4
       )اتصاالت درب، پنجره(نجاري  CADD       20 -طراحی مهندسی مکانیک 5
       جواهر سازي CNC       21تراش  6
       )فناوري مد(خیاطی   CNC       22فرز  7
       )شیرینی پزي(قنادي 23       کاربرد نرم افزارها-فناوري اطالعات 8
       فناوري اتومبیل 24       جوشکاري 9
       نقاشی خودرو  25       کاشیکاري دیوار و کف 10
       )نفره 2تیمی (طراحی فضاي سبز   26         صافکاري خودرو 11
       برودتی  27       لوله کشی و گرمایشی 12
        پشتیبانی شبکه- فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی 28       الکترونیک 13
       فناوري طراحی گرافیک 29       طراحی وب 14
       جمع       تاسیسات الکتریکی 15

  .مشخصات فوق مورد تایید است
 :مدیر کل                :مسئول مسابقات استان

 



  به تفکیک رشته)1390سال (مسابقات ملی مهارت  دوازدهمین ی مرحله شهرستانقبول شدگان آمار       3فرم شماره 
  ............................................. :استاننام 

  رشته  ردیف
  شرکت کنندگان

  رشته  ردیف  جمع
شرکت 
  جمع  کنندگان

  زن  مرد  زن  مرد
       کنترل صنعتی 16       )اتوماسیون(پلی مکانیک   1
       آجرچینی  17       شبکه هاي کابلی 2
       )نفره 2تیمی (رباتیک  18       )نفره 3تیمی (ساخت و تولید  3
       )چوبی(کابینت سازي  19       )نفره 2تیمی (مکاترونیک  4
       )اتصاالت درب، پنجره(نجاري  CADD       20 -طراحی مهندسی مکانیک 5
       جواهر سازي CNC       21تراش  6
       )فناوري مد(خیاطی   CNC       22فرز  7
       )شیرینی پزي(قنادي 23       کاربرد نرم افزارها-فناوري اطالعات 8
       فناوري اتومبیل 24       جوشکاري 9
       نقاشی خودرو  25       کاشیکاري دیوار و کف 10
       )نفره 2تیمی (طراحی فضاي سبز   26         صافکاري خودرو 11
       برودتی  27       لوله کشی و گرمایشی 12
        پشتیبانی شبکه- فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی 28       الکترونیک 13
       فناوري طراحی گرافیک 29       طراحی وب 14
       جمع       تاسیسات الکتریکی 15

  .مشخصات فوق مورد تایید است
  :مدیر کل          :مسئول مسابقات استان



  )1390سال (مسابقات ملی مهارت  دوازدهمین اسامی قبول شدگان مرحله شهرستانی فهرست     4فرم شماره 
  ......................................  :شهرستان: ......................................... استان

  نام و نام خانوادگی  ردیف  رشته
  تاریخ تولد  جنسیت

وضعیت نظام   نوع داوطلبی  تسطح تحصیال  رتبه  نمره
  وظیفه

سابقه حضور در 
  مالحظات  مسابقات ملی

  رتبه  سال  سال  ماه  روز  مرد  زن
                                

                              

                              

                              

                              
                                

                              

                              

                              

                              
  

  .مشخصات فوق مورد تایید است
  

  :مدیر کل          :مسئول مسابقات استان    
 



  به تفکیک رشته)1390سال (مسابقات ملی مهارت  دوازدهمیناستانی مرحله قبول شدگان آمار       5فرم شماره 
  ............................................. :استاننام 

  رشته  ردیف
  شرکت کنندگان

  رشته  ردیف  جمع
شرکت 
  جمع  کنندگان

  زن  مرد  زن  مرد
       کنترل صنعتی 16       )اتوماسیون(پلی مکانیک   1
       آجرچینی  17       شبکه هاي کابلی 2
       )نفره 2تیمی (رباتیک  18       )نفره 3تیمی (ساخت و تولید  3
       )چوبی(کابینت سازي  19       )نفره 2تیمی (مکاترونیک  4
       )اتصاالت درب، پنجره(نجاري  CADD       20 -طراحی مهندسی مکانیک 5
       اهر سازيجو CNC       21تراش  6
       )فناوري مد(خیاطی   CNC       22فرز  7
       )شیرینی پزي(قنادي 23       کاربرد نرم افزارها-فناوري اطالعات 8
       فناوري اتومبیل 24       جوشکاري 9
       نقاشی خودرو  25       کاشیکاري دیوار و کف 10
       )نفره 2تیمی (طراحی فضاي سبز   26         صافکاري خودرو 11
       برودتی  27       لوله کشی و گرمایشی 12
        پشتیبانی شبکه- فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی 28       الکترونیک 13
       فناوري طراحی گرافیک 29       طراحی وب 14
       جمع       تاسیسات الکتریکی 15

  .مشخصات فوق مورد تایید است
  :مدیر کل          :مسئول مسابقات استان



  )1390سال (مسابقات ملی مهارت  دوازدهمیناستانی اسامی قبول شدگان مرحله  فهرست    6فرم شماره 

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

وضعیت نظام   نوع داوطلبی  سطح تحصیالت  رتبه  نمره  تاریخ تولد  جنسیت  نام و نام خانوادگی  ردیف  رشته
  وظیفه

سابقه حضور در 
  اتمالحظ  مسابقات ملی

  رتبه  سال  سال  ماه  روز  مرد  زن
                                

                              

                              

                              

                              
                                

                              

                              

                              

                              
  

  .مشخصات فوق مورد تایید است
  

  :مدیر کل          :ت استانمسئول مسابقا      
 



  )1390سال (مسابقات ملی مهارت دوازدهمین کشوري مرحله کارشناسان اعزامی به اسامی فهرست     7فرم شماره 

  : ......................................... استان
  سابقه حضور در مسابقات ملی  وضعیت استخدامی  سطح تحصیالت  جنسیت  رشته  نام و نام خانوادگی  ردیف

  عنوان  سال  مرد  زن

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
  

  .مشخصات فوق مورد تایید است
  

  :مدیر کل          :مسئول مسابقات استان      
 



                                                                                                                                       
  )1390سال (مسابقات ملی مهارت دوره دوازدهمین همراه  مشخصات کارشناسان              

   : ...........................................نام استان                                                     8فرم شماره 
  :)مطابق با لیست رشته هاي مسابقات(ابقاتسرشته حضوردر م  - 1 

 :مشخصات فردي -2
  :        نام پدر                     :     ماره شناسنامه ش                         :            نام خانوادگی                         :             نام   
  سال/               ماه  /       روز : تاریخ تولد                                            : شماره ملی                           محل تولد  

:                                                               رشته تحصیلی          □ :دکترا         □ :فوق لیسانس        □ :لیسانس        □فوق دیپلم    □دیپلم :   میزان تحصیالت  -3

  :وضعیت استخدامی درسازمان آموزش فنی وحرفه اي کشور-4
  :سابقھ کار                                   :رشتھ تدریس            □یس حق التدر             □پیمانی              □: رسمی               □مربی        

  :سابقھ کار              :                      عنوان پست             □قراداد مشخص           □پیمانی               □: رسمی               □کارشناس 

  :شاغل در سایر دستگاه  -5
  :ی پست سازمان 
  :سابقه کار  

  : نام دستگاه 

  □ :مربی 
  □ :کارشناس 

 
  : رشته تدریس 

  : رشته تحصیلی 

   :آشنائی با نرم افزار  -6
  :نام نرم افزار کاربردي   
  :نام نرم افزار کاربردي   

 

  □ضعیف
  □ضعیف 

 

  □متوسط 
  □متوسط

 

  □خوب 
  □خوب 

 

  □عالی
  □عالی 

                                  :میزان آشنایی با زبان خارجی -7
  :م زبان خارجهنا

  : نام زبان خارجه

 

  □ضعیف 
  □ضعیف 

 

  □متوسط 
  □متوسط 

 

  □خوب
  □خوب 

 

  □عالی 
  □عالی

  :در ارتباط با رشته  گذرانده شده فنی عنوان دوره هاي -8
  :عنوان دوره  
  :عنوان دوره  

  
  :مدت
  :مدت 

 
  :                     محل آموزش
  :                     :محل آموزش

  :سابقه حضور در مسابقات ملی مهارت  -9
  :سال  
  :سال   

 
  :عنوان 
  :عنوان 

 
  :رشته 
  :رشته 

  :سابقه حضور در مسابقات جهانی مهارت  -10
  :رشته                                                               :عنوان :                                                                                            سال 

  :رشته                                                               :عنوان :                                                                                              سال 

  :اراي مدرك مربیگريد-11
  :  سال اخذ مدرك                                                                                             :رشته 

   :سال اخذ مدرك:                                                                                               رشته 
  

  :کد شعبه:                           نام شعبه :                          نوع حساب                                       :شماره حساب بانک ملت -12
  

  :محل کار  :آدرس  -13
  :محل سکونت  

  :شماره تلفن                                 
  :ره تلفن شما                                

  :شماره تلفن همراه          :                                                                                                                            آدرس الکترونیکی   
  تاریخ و محل امضا کارشناس

                                        موارد فوق مورد تائید اینجانب است                

  :تاریخ و محل امضاء:                                                                 نام و نام خانوادگی مدیر استان                                             

  

  
  

  محل الصاق 
 عکس



  به تفکیک رشته)1390سال (مسابقات ملی مهارت دوازدهمین فرم حضور و غیاب کارشناسان       9فرم شماره 
  ............................................. :رشتهنام 

  کارشناسان نام و نام خانوادگی
  روز

  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول

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

                         

                          

                        

                         

                         

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                         

  امضاء            نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول



  به تفکیک رشته)1390سال (مسابقات ملی مهارت دوازدهمین فرم حضور و غیاب رقابت کنندگان       10فرم شماره 
  ............................................. :نام رشته

  نام و نام خانوادگی کارشناسان
  روز

  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول

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

                         

                          

                        

                         

                         

                        

                        

                        

                        

                        

                         

  امضاء            نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول

  




