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 مقدمه

 

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

  نگر است.های توانمند و توسعهانسان

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

مهارت  پس از انقالب شکوهمند اسالمي و حضور در چندين دوره مسابقه جهاني مهارت موجبات اصالح گام 

به گام اين فرايند را فراهم آورده و منجر به کاهش سطح اختالف مسابقات ملي با مسابقات جهاني شده است. 

انیم زمینه مناسب را برای رقابت جوانان عزيز کشورمان فراهم آورده و شاهد موفقیت و سرافرازی امید است بتو

ورد تا فعاالن عرصه صنعت اين عزيزان باشیم. همچنین در نظر است که اين مسابقات بتواند شرايطي را فراهم آ

وانند به تبادل تجربیات و انديشه های اقتصادی و دانشگاه ها در کنار تالشگران عرصه مهارت آموزی بتو بنگاه

ها پرداخته و موجبات همفکری و هم انديشي اين عزيزان در راستای  حل مسائل مرتبط با عرصه کار آفريني 

 و اشتغال فراهم گردد. 

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

زاری مسابقات ملي مهارت در سطح استاندارد جهاني انجام داده و امید دارد که اين تالش خود را برای برگ

 بتواند به عنوان گام کوچکي در راستای تحقق اهداف سازماني و ملي محسوب گردد.
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 رساني و ثبت نامفصل یكم: اطالع

 شرایط عمومي متقاضیان شرکت در مسابقات ملي مهارت - 1ماده 

 اسالمي ايرانتابعیت جمهوری  .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

 هایشتهبرای ر ،زدهمین دوره مسابقات ملي مهارتدر نوتاريخ دقیق ابتدائي سن شرکت کنندگان  - 1تبصره 

 )تيمي دو نفره( و امينت سایبری )تيمي دو نفره( مكاترونيك ، نفره( 3تيمي  تيمي)فناوری آب، ساخت و توليد 

ز کمتر و يا بیشتر است.)حتي با احتساب يک رو به بعد 11/10/1377ها و برای باقي رشته 11/10/1374

 محاسبه مي شود(

 ی بعدیدر دوره ها همان رشتهمدال آوران مسابقات ملي مهارت ادوار گذشته مجاز به شرکت در  - 2تبصره 

 باشند.نمي

ه هايي مدال آوران دوره هفدهم و هجدهم مسابقات ملي مهارت در صورت احراز شرط سني در رشت - 3تبصره 

 اردوی آماده سازی دعوت مي گردند.یماً به مرحله اول ريزی اعزام قرار دارند، مستقکه در برنامه

 اطالع رساني -2ماده 

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

های های آموزشي، صنعتي و کانونيا مراجعة حضوری به تمامي سازمانهای آموزشي و صنعتي و اصناف، ارگان

 فرهنگي و انجمن های صنفي آموزشگاه های آزاد فني و حرفه ای انجام مي پذيرد.

 نحوة ثبت نام   - 3ماده 

ای و توسط مسئولین پورتال سازمان آموزش فني و حرفهثبت نام مرحله شهرستاني مسابقات صرفاً از طريق 

زمان  مسابقات در سطح استان و شهرستان در کلیه مراکز دولتي آموزش فني و حرفه ای در سطح کشور از

 .پذيردابالغ منشور انجام مي

و وزارت  گیانای، آزاد اسالمي، فرهنهای فني و حرفهدانشگاهت صورت گرفته  با در راستای تعامال -1 تبصره 

رساني، ثبت نام اطالع به مي توانند نسبتها به عنوان شرکای راهبردی مسابقات، اين دستگاه آموزش و پرورش

 مستقل اقدام نمايند.معرفي تیم و 

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

 م نمايند.رساني و ثبت نام اولیه داوطلبین اقدااطالع



  

 48 از  6 صفحه   1400نسخه  | 1:3نسخه: -دوره مسابقات ملي مهارت نینوزدهم یدستورالعمل برگزار

 ثبت ناممدارك الزم جهت  -4ماده 

 تمام رخ جديد 3×4عکس  .1

 کپي از تمام صفحات شناسنامه .2

 کپي کارت ملي  .3

 کپي آخرين مدرك تحصیلي يا معرفي نامه از نهاد آموزشي مرتبط .4

 پايان خدمت يا معافیت نظام وظیفه )برای داوطلبان ذکور و مشمول(.کارت  .5

 که معافیت تحصیلي دارند. کورويژه داوطلبان ذ برای دانشجويان و محصالن بهگواهي اشتغال به تحصیل  .6

 31/6/1400شرکت افرادی که در حال انجام خدمت مقدس سربازی هستند و سربازی آنها تا تاريخ  - 1تبصره 

شرايط سني مجاز  مشروط به داشتن به بعد است، 1/8/1401که تاريخ اعزام آنها و يا افرادی رسدبه پايان مي

پايان خدمت سربازان  تأيید از فرماندهي محل خدمت و تأيید تاريخ هبرگ هارائ در اين دوره از مسابقات بالمانع است.

  يک الزامیست.ه مشمول تبصر

یر محل ي که در دوره های قبل از يک استان شرکت کرده اند تنها در صورت تغیرقابت کنندگان - 2تبصره 

يگری شرکت دمثبته قبل از ثبت نام( مي توانند از استان  اسنادزندگي، محل کار يا محل تحصیل )با ارائه 

 نمايند.

 .گرددميحذف  4ماده  3و  2در صورت فعال شدن سامانه احراز هويت برخط در استان بندهای  – 3تبصره
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 اجرای مسابقاتفرآیند : دومفصل 

 شهرستاني مسابقات ملي مهارتمرحلة  -5ماده 

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

 .ديثبت نام اقدام نما در پورتال دفتر مسابقات تا قبل از اتمام مهلت ي...( و درج نمره اکتسابو یامصاحبه ،يعمل

 ايرون استاني دشده  يطراح یاز آزمون ها و پروژه هابا استفاده توانند  يها م مرحله استان نيدر ا - 1تبصره 

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

ر رشته ههر استان مي بايست نسبت به طراحي سازوکار مناسب و يکسان جهت ارزشیابي متقاضیان  - 2تبصره 

 اقدام نمايد.

اً بايستي بصورت با توجه به الزام ثبت نمرات مرحله شهرستاني در پورتال سازمان، نتايج حاصل الزام - 3تبصره 

 ي ثبت شود.کمّ

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

 مرحله استاني راه خواهند يافت.

های راهکارهای نرم افزاری برای تجارت، فناوری اطالعات شامل رشته مسابقات انتخابي خانواده رشته -5تبصره 

های کاربردی برنامهامنیت سايبری، پردازش ابری، طراحي صفحات وب، مديريت سیستم های تحت شبکه و 

 .شد دموبايل بصورت متمرکز و برخط از سوی دفتر مسابقات برگزار خواه

ای، آزاد اسالمي، فرهنگیان و وزارت های فني و حرفهر راستای تعامالت صورت گرفته با دانشگاهد -6تبصره 

ها مجاز مي باشند تا نسبت به برگزاری آموزش و پرورش به عنوان شرکای راهبردی مسابقات، اين دستگاه

 دام نمايند.مراحل شهرستاني و استاني در قالب يک مرحله انتخابي جهت معرفي تیم مستقل خود اق
 

 استاني مسابقات ملي مهارتمرحلة  -6ماده 

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

 خواهده بود. پروژه عمليصرفاً بصورت  نحوه سنجش 

، خدماتي ،نعتيصبا تجربه سازمان، واحدهای  مرحله استاني با استفاده از تجربیات کارشناسانپروژه  - 1تبصره 

امانه اينترنتي دفتر مسابقات گذشته در س یهاهای سال. بانک پروژهطراحي گرددها دانشگاه دیاسات اصناف و

برداری جهت بهره http://worldskills.ir/news/projectdatabaseالمللي مهارت به نشاني و بین يمل

 موجوداست.

 تیصالح هيديیتأن دستورالعمل به همراه اي 4الزم مطابق ماده  مدارك يفرم ثبت نام به همراه تمام - 2تبصره 

 رسال شود.المللي مهارت او بین يابقات ملبايست به دفتر مسميی به مرحله کشور افتگانيراه  یااخالق حرفه

سابقات يک هفته پس از برگزاری مو حداکثر تا  صرفاً بصورت الكترونيککلیه مدارك ياد شده  - 3تبصره 

 ارسال گردد.
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کسب نموده  100از  70هر رشته يک نفر/تیم که باالترين امتیاز را با رعايت حد نصاب حداقل در  - 4تبصره 

 باشد، به مرحله کشوری راه خواهد يافت.

شماره  وستيپ-دوره مسابقات نيها در هجدهماستان يیکارآشاخص در که ييها استان - 5تبصره 

وره بعدی ددر  توانند يمبرابر نظر کمیته استاني مسابقات  اند، کرده کسب را سوم تا اول یها رتبه( 12)

  .ندينما اعزام میت /نفر 2رشته،  1و  2، 3به ترتیب در  مسابقات

شماره  وستيپ-دوره مسابقات نيها در هجدهماستان يیکارآشاخص در که ييها استان - 6تبصره 

 .باشند يم رشته 5 حداکثر در شرکت به مجاز تنها باشند، گرفته قرار آخر رتبه 3 در( 12)

و کازان  2017، ابوظبي 2015)سائوپائولو دوره گذشته مسابقات جهاني مهارت  3هايي که در  استان - 7تبصره 

مي توانند  قاتبرابر نظر کمیته استاني مسابدر رشته ای حداقل دو رقابت کننده اعزامي داشته باشند، ( 2019

 (15)پیوست  تیم اعزام نمايند.نفر/ 2ت ملي مهارت در همان رشته در مسابقا

عملکرد  از يو تخصص يفن یو مهارت ها زهیانگ اق،یاشت ديیتأادارات کل موظفند تنها در صورت  - 8تبصره 

 .ندينما یوربه مرحله کش يمرحله استان دگانياستان اقدام به اعزام برگز يفن تهیکم مطابق نظر دگانيبرگز

ای، آزاد اسالمي، فرهنگیان و وزارت های فني و حرفهصورت گرفته با دانشگاهدر راستای تعامالت  -9تبصره 

ها مجاز مي باشند تا نسبت به برگزاری آموزش و پرورش به عنوان شرکای راهبردی مسابقات، اين دستگاه

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

 

 



  

 48 از  9 صفحه   1400نسخه  | 1:3نسخه: -دوره مسابقات ملي مهارت نینوزدهم یدستورالعمل برگزار

 مسابقات ملي مهارت مرحلة کشوری -7ده ما

 برگزار خواهد شد. غير متمرکز غير همزمانمسابقات ملي مهارت دوره نوزدهم بصورت 

  :1400ماه آبان نیمهتا شهريور بازه زماني برگزاری 

 روز 4طي  حداکثر  ساعت 22: حداکثر  مدت زمان مسابقه 

  14مکان برگزاری: برابر جدول پیوست شماره 

  پروژه عملي سنجشنحوة : 

ند مسابقات در زمان برگزاری مسابقات ملي مهارت الزاماً بايستي تیمي از دفتر مسابقات جهت مديريت فرآي

شیابي شامل نظارت بر طراحي پروژه، آماده سازی فضای مسابقات، نظارت بر حسن برگزاری مسابقات، ارز

 ل اجرای مسابقات مستقر گردد.، رسیدگي به اعتراضات در محCISمسابقات بر اساس سیستم 

ريزی برگزاری مسابقات طي مرحله کشوری مسابقات ملي مهارت ملزم به برنامه برگزارکنندهيا  استان مجری

 يک هفته )شروع هفته از شنبه( مي باشد.

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

 دول زير مي باشد.ج

 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

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

ای نمايشي کمیته فني مسابقات مي توانند به صورت نمايشي برگزار شوند. قابل ذکر است برگزيدگان رشته ه

 .باشندنمياين دستورالعمل برخوردار  16از تسهیالت ماده 

های مشخص و مجاز و تحت نظارت دفتر مسابقات ملي و در رشته لي مهارتمسابقات مهای نمونه پروژه

و  يالمللي مهارت و توسط کمیته تخصصي رشته متشکل ازمتخصصان و مربیان درون و برون سازمانبین

ربرد در مدرسان دانشگاهي و صاحب نظران اصناف واحدهای صنعتي مربوطه و با رويکرد مسابقات جهاني وکا

 اختیار قرار خواهد گرفت. و درصنعت طراحي 

تیم مديريتي هر وسیلة ها بهروز قبل از شروع مسابقات( نمونة پروژه 2در زمان برگزاری مسابقات کشوری )

به ز تصويب پس او  بودهدرصد پروژه  30حداکثرمي گیرد. اين تیم مجاز به تغییر مورد بازنگری قرار  رشته

هیچ ذف حشامل  ات اعمال شدهتغییريادآور مي گردد ) مي گردد.رائه عنوان پروژة اصلي در مرحلة کشوری ا

دريافت موظف به  تهمدير رش، ی پروژهدرصد 30در صورت نیاز به تغییر بیشتر از گردد(. نمياز پروژه  بخشي

 پروژه مي باشد . انتشاردفتر مسابقات ملي و بین المللي مهارت پیش از  تائيديه
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هايي صورت خواهد گرفت که نمونه پروژه آنها در سايت سازمان در مورد رشتهدرصدی  30تغییرات  - 1تبصره 

طراحي پروژه ساير رشته در زمان تعريف شده  قرار دارد. /tpnsc19http://worldskills.ir/newsبه نشاني 

 رت مي پذيرد.توسط تیم مديريتي رشته صو

ای انجام گیرد که فهرست تجهیزات، ابزار و مواد مصرفي نسبت به پروژه ها به گونهتغییرات پروژه - 2تبصره 

 .نکندتغییر  ،قبلي ارائه شده کشوری

 پذير نیست.بندی اجرايي کار امکانها و برنامه زمانگونه تغییری در پروژهپس از شروع مسابقات هیچ - 3تبصره 

مسئولیت صحت فاکتورهای مؤثر بر طراحي و اجرای پروژه )شامل، صحت کارکرد، زمان بندی اجرا  - 4 تبصره

 خواهد بود.رشته  تيمديريو ...( بر عهده تیم 

سازی اردوهای آماده ای کشور،آموزش فني و حرفه گذاری سازمانبرابر تصمیمات شورای سیاست - 5تبصره 

ه فني و دفتر مسابقات ملي و شد که در ارزيابي به عمل آمده توسط کمیت هايي تشکیل خواهدصرفاً در رشته

تشخیص  (2220 - شانگهای)ني مهارت مسابقات جها ششمینچهل و المللي مهارت مجاز به حضور در بین

که از نظر  بودخواهند مذکور سازی مسابقات ر در اردوهای آمادهآوراني مجاز به حضوو مدال داده شوند

 .ر گرفته باشندقراای مورد تأيید دفتر مسابقات ای و اجتماعي و اخالق حرفههای حرفهصالحیت

پس  (2220 - شانگهای)ني مهارت مسابقات جها ششمینچهل و ها و نفرات اعزامي به اسامي رشته - 6تبصره 

 رصصي آنها در رشته موردنظر، حداکثهای عمومي و تخحیتسازی و بررسي کامل صالاز برگزاری اردوهای آماده

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

کشور  یاو حرفه يسازمان آموزش فن یمهارت از سو يبه مسابقات جهان يمل دگانياعزام برگز - 7تبصره 

خواهد  مهارت يمل میت يانتخاب یدر اردوها دگانيبرگز تیو موفق يو اختصاص يعموم طيمنوط به وجود شرا

سابقات مبه  يمدال آوران مسابقات مل ياعزام قطع یبرا یمهارت بودن تعهد يبود و مدال آور مسابقات مل

 نخواهد کرد. جاديمهارت ا يجهان

اند در  نگرديدهبه مسابقات جهاني اعزام  مدال آوران دوره های گذشته مسابقات ملي مهارت که - 8تبصره 

ني دوساالنه صورت دارا بودن شرايط سني و تايید کمیته فني مي توانند، در اردوی آماده سازی مسابقات جها

 .بعدی شرکت کنند

ت به نسب ،هفته بعد از اعالم نتايج مسابقات 2استان های شرکت کننده موظف هستند حداکثر  - 9تبصره 

فظ و نگهداری انتقال پروژه های خود به استان اقدام نمايند، در غیر اين صورت میزبان مسئولیتي در قبال ح

 پروژه مربوط نخواهد داشت.

میزبان انتخاب شده  استانهايي که در مرحله کشوری نوزدهمین دوره مسابقات ملي مهارت بعنوان -10تبصره 

 نفر/تیم معرفي نمايند. 2ه میزباني آن را بر عهده دارند اند، مي توانند در رشته هايي ک

ه فني رشته هايي که تعداد رقابت کنندگان آن کمتر از حدنصاب باشد بر اساس تصمیم کمیت – 11تبصره 

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

 

http://worldskills.ir/news/19tpnsc
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 مسابقاتداوری : سومفصل 

 در مرحله استاني مسابقاتداوری نحوه  -8ماده 

 2ته حداقل اين دستورالعمل ارزشیابي مرحله استاني توسط داوران منتخب استان )هر رش 6برابر مفاد ماده 

 نفر( صورت مي پذيرد.

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

ای، آزاد اسالمي، فرهنگیان و وزارت های فني و حرفهدر راستای تعامالت صورت گرفته با دانشگاه -2تبصره 

ها داوری رقابتها مجاز مي باشند تا نسبت به آموزش و پرورش به عنوان شرکای راهبردی مسابقات، اين دستگاه

 تحت نظارت دفتر مسابقات سازمان اقدام نمايند.

های راهکارهای نرم افزاری برای تجارت، فناوری اطالعات شامل رشته ي خانواده رشتهمسابقات انتخاب -3تبصره 

های کاربردی امنیت سايبری، پردازش ابری، طراحي صفحات وب، مديريت سیستم های تحت شبکه و برنامه

 موبايل بصورت متمرکز و برخط از سوی دفتر مسابقات برگزار خواهد شد.

 نتخابي خانواده رشتهه شکل مستقل و با هماهنگي دفتر مسابقات مسابقات اآموزش و پرورش ب -4تبصره 

 نمايد.فناوری اطالعات را برگزار نموده و منتخبین را مستقالً به سازمان معرفي مي

های راهکارهای نرم فناوری اطالعات شامل رشته مالك انتخاب در مسابقات انتخابي خانواده رشته -5تبصره 

که و جارت، امنیت سايبری، پردازش ابری، طراحي صفحات وب، مديريت سیستم های تحت شبافزاری برای ت

عريف شده مي باشد. بدين ترتیب حد نصاب تباالترين امتیاز کسب شده نسبت به های کاربردی موبايل برنامه

ز یاز نسبت به تراها سهمیه استاني وجود نخواهد داشت و افراد بر اساس ترتیب کسب باالترين امتدر اين رشته

 تعريف شده به مرحله کشوری راه خواهند يافت.

 در خانواده رشتهن ای، آزاد اسالمي، فرهنگیاهای فني و حرفهدانشگاهشده از سوی منتخبین معرفي -6تبصره 

  شود.رساني ميکننده اطالعبه مرجع معرفي 5فناوری اطالعات به شکل مستقل و بر اساس تبصره 

 در مرحله کشوری مسابقاتداوری وه نح -9ماده 

)شامل عو تیم مديريت رشته شامل مدير رشته، کارشناس مسئول ، معاون و کارشناسان داور مد ،در هر رشته

ان کارشناس، استان مجری )کارشناس درون يا برون سازماني(، دفتر مسابقاتسوی کارشناسان مدعو از 

شته و ارزشیابي نتايج رشته رانجام امور مربوط به  (شرکای راهبردیبرگزارکننده رويداد يا شده از سوی معرفي

های سیستم ها و با استفاده از فرمارزيابي نتايج مطابق دستورالعمل نحوه ارزشیابي پروژهها را بر عهده دارند. 

 ( انجام مي پذيرد.CISارزشیابي مسابقات )

م نخواهد اس همراه به محل برگزاری مسابقات اعزادر نوزدهمین دوره مسابقات ملي مهارت کارشن - 1تبصره 

 شد.

نگهداری شود تا درصورت  یزبان(م)در استان  ها بايد در محلي امنتمامي مدارك ارزيابي و پروژه - 2تبصره 

 شکايت يا نیاز به بازنگری مورد استفاده گردد. 
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 تايید شوند. امضا و  تیم مديريت رشتهبايست توسط های ارزشیابي ميفرم - 3تبصره 

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

 اين دستورالعمل و شرح وظايف ارائه شده اقدام نمايد.  17مطابق مادة 

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

 اعتراضي رسیدگي نخواهد شد. ز پايان مسابقات در پايان روز چهارم، به هیچاپذير است و پس مسابقات امکان

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

 مي باشد. نماينده دفتر مسابقاتنظارت 
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 اجرایي مسابقات عوامل فصل چهارم:

 کمیته استاني مسابقات ملي مهارت -10ماده 

 مهارت استان یشورانماينده  -1

 استان يتعاون، کار و رفاه اجتماع اداره کل -2

 )دبیر کمیته( استان کشور یاو حرفه يآموزش فن اداره کل -3

 استان آموزش و پرورش اداره کل -4

 ی در استانو فناور قاتیعلوم، تحق نماينده وزارتدولتي دانشگاه  -5

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرکز استان -6

 ای استانفني و حرفهدانشکده  -7

 فرهنگیان دانشگاه پرديس استاني  -8

 اطالعات یارتباطات و فناور اداره کل -9

 استان صنعت، معدن و تجارت سازمان -10

 استان ورزش و جوانان اداره کل -11

 استان يفرهنگ و ارشاد اسالم اداره کل -12

 استان، صنايع، معادن و کشاورزی يبازرگان اتاق -13

 مرکز استاناصناف  اتاق -14

 ی استانيمایو س صدا -15

 شهرداری مرکز استان  -16

 های صنعتي استانشرکت شهرك -17

 

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

نیز های آزاد نهاد، آموزشگاههای مردمها، سازمانارگان سايراز نمايندگان  حسب موردتواند مديرکل استان مي

 عمل آورد.به عنوان مدعو در کمیتة اجرايي استان دعوت به

 وظیفه کمیته استاني مسابقات ملي مهارت -11ماده 

در صورت  و ستانيمسابقات شهرستاني و ااجرای صحیح اهنگي و نظارت بر تجهیز کارگاه، ريزی، همبرنامه

تر مسابقات اعالم برگزيدگان برابر ضوابط و دستورالعمل های دفداوری و ؛ میزباني، مرحله کشوری مسابقات

 المللي مهارت برای شرکت در مرحلة کشوری.بین

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

  .مي باشد کمیته استاني مسابقات ملي مهارت استاني برعهده رئیس
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 مسابقات ملي مهارت اجرایي ستاد -12ماده 

 )رئیس سازمان: رئیس ستاد اجرائي( کشور  یاو حرفه يآموزش فن سازمان -1

 آموزش و پرورش وزارت -2

 یو فناور قاتیعلوم، تحق وزارت -3

 اطالعات یارتباطات و فناور وزارت -4

 صنعت، معدن و تجارت وزارت -5

 ورزش و جوانان وزارت -6

 رانيا یمعادن و کشاورز ع،يصنا ،يبازرگان اتاق -7

 خانه کارگر -8

 رانياصناف ا اتاق -9

 مایو س صدا -10

 دانشگاه فني و حرفه ای -11

 دانشگاه آزاد اسالمي -12

 دانشگاه فرهنگیان -13

 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 

مجموعه ستاد بايستي در کلیه کمیته های زير لمللي مهارتانمايندگان دفتر مسابقات ملي و بین – 3تبصره 

 اجرايي عضو باشند.

 

 رت:ابقات ملي مهامسمرحلة کشوری کمیته برگزاری  -13ماده 

 ستاد اجرايي مسابقاتنمايندگان  .1

 المللي مهارتکارشناسان دفتر مسابقات بین .2

 و نظارت اجرايي  کمیتة فني نمايندگان .3

 رسانيکمیتة تبلیغات و اطالع نمايندگان .4

 جذب مشارکتپشتیباني و کمیتة  نمايندگان .5

 آموزش و تجهیزکمیتة  نمايندگان .6

 میزبان سطح استانعوامل اجرايي مسابقات ملي مهارت در کلیه  .7

 تیم مديريتي رشته .8

 هامسئوالن برگزاری مسابقات ملي مهارت در استان .9

 نمايندگان مدال آوران مسابقات ملي و جهاني مهارت سنوات گذشته .10

 ناظران انتخاب شده از سوی رئیس ستاد اجرايي مسابقات  .11
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کمیته رئیس ها به انتخاب استان نظارت بر برگزاری مرحلة کشوری، ناظران از ستاد و ديگرجهت  - 1تبصره 

های میزبان مسابقات ملي مهارت به عنوان عضوکمیته مسابقات و با شرح وظايف مشخص، تعیین و به استانفني 

 اجرايي اعزام خواهند شد.

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

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

 .يدنمااستان( تشکیل و به انجام وظايف مربوط اقدام مي رکلي)به تشخیص مد
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 کنندگاننحوة پاسخگویي به سؤاالت رقابت -14ماده 

بايست کنندگان مراحل زير برای پاسخگويي به سواالت ميرقابتدر صورت وجود سؤال در زمان مسابقات برای 

 انجام شود:

 کند.ن دست خود، کارشناس مسئول را آگاه ميکننده با باال آوردرقابت 

 نمايد برای پاسخگويي به سؤال کارشناس مسئول يا کارشناسي که کارشناس مسئول تعیین مي

 شوند.کننده، اعزام ميرقابت

 کننده انتقال داده خواهد شد.ه به کارشناس مسئول اعالم و پاسخ به رقابتکنندسؤال رقابت 
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 انضباطي اقدامات تشویقي و -5فصل 

 استاني مرحله يقیاقدامات تشو -15ماده 

 .مقامات استاني توسط استاني مرحله در تقدير اعطاءلوح

 تانب کمیته اجرايي اساستان به شکل مقتضي با توجه به پیشنهاد و تصوي لهوسیبه جوايز اهدای

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

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

 از مراحل مذکور یمستند ساز

 کشوری مرحله قیتشو نحوه -16ماده 

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

 در مراسم اختتامیه زيعتو برگزارکننده يا کمیته تبلیغات و اطالع رساني و

 در  رانيا يمهارت نانيمهارت درکانون خبرگان و کارآفر يمدال آوران مسابقات مل تيعضو طيشرا جاديا

 منتخبین از طريق دفتر مسابقات ملي و بین المللي مهارت ليصورت تما

 ضوابط اهدای مدال و جوایز -17 هماد

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

ای کشور و مسابقات ملي مهارت ش فني وحرفهها به نشان سازمان آموزگردد. مدالبرنز اعطاء مي طال، نقره و

 مزين است.

 جوايز براساس سیستم  اعطای مدال و اعالم نتايج وCIS .است 

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

 نمايند.دريافت مي

 شود.ال برنز نیز اعطا مييک مدال نقره، مد در صورت اعطای يک مدال طال و 

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

 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 ت اعطای يک مدال طال و دو مدال نقره, چنانچه اختالف امتیاز آخرين برنده مدادر صور

 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

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

واجه و از مدر صورت احراز تخلف از مقررات، تمامي عوامل برگزاری مسابقه حسب مورد با اقدامات انضباطي 

 های آتي مسابقات نیز امکان حضور نخواهند داشت.سیستم مسابقات حذف خواهند شد و در دوره

ه گزارش بابقه در صورت مشاهده تخلف و تخطي از قانون و مقررات مسابقه ملزم همة عوامل برگزاری در مس

 هستند.  به کمیته فني و نظارت اجراييکتبي مورد تخلف 

 بررسي اعتراضات هنحو -19ه ماد

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

 دارد.م مياعال يکي از اعضای تیم مديريتي رشتهکننده مشکل خود را به رقابت .1

 کننده در همان لحظه 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

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

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

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

کننده به صورت کتبي رقابت، تیم مديريتي رشتهکننده توسط در صورت عدم رسیدگي به مشکل رقابت .5

 نمايد. در همان روز ارائه مينماينده کمیته فني و نظارت اجرايي  مشکل خود را به

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

 .رددگارائه  پايان روز به ستاد اجراييدر و ه شده صورتجلسبايستي شده اقدامات انجام ههم .7

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

عتراض اارائه رسمي ر صورت عدم د .گرفتنخواهد قرار رسیدگي مورد از پايان مسابقات هیچ اعتراضي 

 .قطعي تلقي خواهد شدکتبي در زمان مسابقات، نتايج بصورت 
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 جذب مشارکت -6فصل 

ها مامي استانبه منظور بهره گیری از توانمندی و امکانات کشوری در برگزاری اين مسابقات در کلیه سطوح ،ت

بايست با تشکیل کمیته جذب مشارکت تمهیدات الزم را برای مشارکت مي دستورالعمل اجرايياز زمان ابالغ 

و نسبت  حل شهرستاني، استاني و ملي بیانديشندصنعت در برگزاری مرا بخش دولتي ،خصوصي و هر چه بیشتر

های جاری مسابقات به نحو احسن و مقتضي از مشارکت نهادهای آموزشي و صنعتي استفاده به کاهش هزينه

 ي عملکردنمايند، بايد توجه داشت مشارکت حامیان در برگزاری مسابقات به عنوان شاخص ممتاز در ارزياب

 شد.ها لحاظ خواهداستان

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

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

ابالغ اعضا  رکليمد يو از سو جادي، در سطح استان به شكل متناظر اذيلشده  فيتعر يهاتهيکمتمامی 

 .گرددیصادر م

 کميته آموزش و تجهيز: 

سازی مطابق شرح وهای آمادهی برگزاری مسابقات و اردهاتيساو تجهیز  هارساختيزسازی وظیفه اين کمیته آماده

 .باشديمی کمیته فني و نظارت اجرائي هادستورالعملفني مسابقات و 

 :اعضاي کميته آموزش و تجهيز

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

 ایدانشگاه فني و حرفه .2

 دانشگاه آزاد اسالمي .3

 دانشگاه فرهنگیان .4

 اطالعات یارتباطات و فناور وزارت .5

 صنعت، معدن و تجارت وزارت .6

 رانيا یمعادن و کشاورز ع،يصنا ،يبازرگان اتاق .7

 رانياصناف ا اتاق .8

 کميته پشتيبانی و جذب مشارکت: 

تحاديه، صنوف و واحدهای ای برگزاری مسابقات، ارتباط با صنايع، هاتيساسازی وظیفه اين کمیته تجهیز و آماده

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

 اعضاي کميته پشتيبانی و جذب مشارکت :

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

 اطالعات یارتباطات و فناور 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

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

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

، برپايي مراسم افتتاحیه، اختتامیه مسابقات های تخصصي و تبلیغاتياندازی پويشتعريف رويدادهای مرتبط، راه

 است. 

 :رسانیاعضاي کميته تبليغات و اطالع

 الملل()روابط عمومي و امور بینکشور  یاو حرفه يسازمان آموزش فن .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

 فرهنگیاندانشگاه  .7

 اطالعات یارتباطات و فناور وزارت .8

 ورزش و جوانان وزارت .9

 کميته فنی و نظارت اجرائی

ي و رسیدگي به ، برنامه ريزی اجرای صحیح مسابقه، آموزش و نظارت فنهادستورالعملوظیفه اين کمیته تهیه 

 . باشديممربوطه و ساير موارد  هامیتکنندگان، کارشناسان، سرپرستان مشکالت و اعتراضات رقابت

 ی: و نظارت اجرائ یفن تهيکماعضاي 

 (المللي مهارت)مديريت مسابقات ملي و بینکشور  یاو حرفه يسازمان آموزش فن .1

 آموزش و پرورش وزارت .2

 ایدانشگاه فني و حرفه .3

 دانشگاه آزاد اسالمي .4

 دانشگاه فرهنگیان .5

 اطالعات یارتباطات و فناور وزارت .6



 

 پیوست ها
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 مسابقات هبرگزارکننداجرایي استان کمیته شرح وظایف رئیس  - (1) هپیوست شمار

های مناسب، ابزار و تجهیزات کافي تهیه و تدارك کارگاهبايستي نسبت به ملي مهارت  اتمسابق هاستان برگزارکنند

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

 :اقدام نمايد موارد زير

 جهت برگزاری مسابقات مورد نیازو مواد مصرفي تجهیزات  ،زاراب تأمین 

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

 کسب مجوزهای الزم از مسئولین استاني و ستادی جهت برگزاری مسابقات 

 اوت مصوبلي سازی فضای برگزاری مسابقات متناسبآماده 

 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 

 د مسابقاتهنگي ستای گروهي با هماهارساني 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
  



  

 48 از  24 صفحه   1400نسخه  | 1:3نسخه: -دوره مسابقات ملي مهارت نینوزدهم یدستورالعمل برگزار

 شرح وظایف مدیر رشته - (2) هپیوست شمار

  جلسات طراحي و تغییر و نهايي کردن پروژه های مرحله کشوریبرگزاری و مديريت 

 کارگاه تجهیز مسئول و کارشناسان همکاری با کارگاهي تجهیزات و مسابقه برگزاری محل بررسي  

 نمونه  تشکیل جلسه توجیهي کارشناسان و تشريح مقررات و قوانین مسابقات، نحوه اعمال تغییرات در

 شیابي پروژهپروژه و دستورالعمل نحوه ارز

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

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

دستگاه، میزکار وغیره( و  کننده در محیط مسابقه )محل استقراررقابت کشي برای تعیین محلقرعه

 هاگذاری محلشماره

 ت بندی روزانه مسابقات با همکاری کارشناسان و ارائه يک نسخه از برنامه به دفتر مسابقاتنظیم برنامه زمان

 المللي مهارتملي و بین

 گذاریهای داوری و تنظیم فهرست نمرهتعیین گروه  

 ه و برطرف نمود روز مسابقه رسیدگي و ا درهمانشکايات کتبي ر مدير رشته موظف است اعتراضات و

 گزارش کتبي موضوع را به دفتر مسابقات ملي و بین المللي مهارت ارسال نمايد.

  دير رشته مدر صورت نیاز به تمديد زمان مسابقه با موافقت تیم مديريتي رشته درخواست کتبي از طريق

 پذير خواهد بود.مديد زمان امکانتس از تايید، المللي مهارت ارائه و پبه دفتر مسابقات ملي و بین

 کنندگان، در سیستم نظارت بر ورود نمرات روزانه تمامي رقابتCIS 

 کننده را برای ارزيابي راهنمائي های ارزيابيمدير رشته موظف است هر روز بعد از پايان مسابقات،گروه

 کند.

 ه و تمامي فرم ها را به دفتر مضاء و تايید نمودشده را کنترل، امدير رشته مي بايست فرم های ارزيابي

 مسابقات ملي و بین المللي مهارت تحويل نمايد.

 فتر مسابقات ملي و بین المللي مهارتها و صورتجلسات به دتحويل فرم 

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

 کمیته فني و نظارت اجرايي حضور در جلسات روزانه 

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

 .يک فرد مي تواند در دوره های متعدد به عنوان مدير رشته انتخاب شده و فعالیت نمايد 
  رشته و با مسئولیت مدير رشته انجام خواهد شد.طراحي پروژه توسط تیم مديريتي 
 ه و اين برنامه مدير رشته با همکاری کارشناسان مسئول و معاون، تنظیم برنامه مديريت رشته را بر عهده داشت

بندی، وظايف افراد و موارد برگزاری مسابقات است و مي بايست قبل از شروع شامل جزئیات مربوط به زمان
 تبي به اطالع دفتر مسابقات يا کمیته اجرائي مسابقات برسد.مسابقات به صورت ک
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 شرح وظایف کارشناس مسئول -(3) هپیوست شمار

گذاری قبل از شروع مسابقات جهت بارآخرين نسخه شرح فني رشته خود را  کارشناس مسئول مي بايست ترجمه

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

 مسابقات شروعاز  پیش کارشناس مسئولوظایف 

 ه اجرائي و نظارت مسابقاتآشنائي با کمیت 

  و خوشامدگوئي به آنها داورآشنائي با کارشناسان 

 ظر گرفتن و با در ن درصد با همکاری کارشناسان 30قبلي تا حداکثر هتغییر پروژه و حفظ اصالت پروژ

 ونه پروژه(صورت موجود بودن يک نم)در شرايط ماده 

 ها با کمک ديگر ژهتلفیقي از بین پرو هيک پروژ هها يا تهیانتخاب يک پروژه از بین ديگر پروژه

شوری کپیشنهادی و موجود نبودن نمونه پروژه  هکارشناسان)در صورت موجود بودن بیش از يک پروژ

 سايت(در 

 های آن در سیستم تعريف پروژه و زيرپروژهCIS ائه فرمهای طراحي شده به مسئول و ار دهيبرای نمره

 المللي مهارت قبل از شروع مسابقهدفتر مسابقات ملي و بین  CISسیستم 

 دهنده قهابگرفتن تعهد اخالقي از کارشناسان در مکتوم نگهداشتن محتوای پروژه و عدم مذاکره با مس

 و افراد ديگر

  هسخنيک  هاز صحیح بودن آن ارائنظارت بر تايپ و انجام کارهای نقشه کشي و در صورت اطمینان 

 کنندگانای تکثیر به تعداد رقابتکتبي و فايل پروژه به  دفتر مسابقات بر

  مستمر با مسئوالن اجرائي مسابقاتهماهنگي منظم و 

 شود.کنندگان گذاشته ميآالت، ابزار و مواد مصرفي که در اختیار رقابتاطمینان از سالمت ماشین 

 کنندگانظر گرفته شده برای رقابتن و مواد مصرفي در ناطمینان از کفايت زما 

 ها و تنظیم و تدوين دستورالعمل ايمني و بهداشت  رشته دستگاه هاطمینان از شرايط ايمني کار با هم

 ا همکاری کارشناسانب

 کننده در محیط مسابقه )محل استقرار دستگاه، میزکار وغیره( و کشي برای تعیین محل رقابتقرعه

 دير رشتهمها با نظارت گذاری محلشماره

 ها و آموزش موارد ضروریا دستگاهکنندگان برای آشنائي بتشکیل جلسه توجیهي برای رقابت 

 هکننده و برنامنصب شرح وظايف مدير رشته، کارشناس مسئول، کارشناس معاون، داور، رقابت 

 ابقات در کارگاه برگزاری مسابقاتبندی روزانه مسزمان

 اسانکنندگان با کمک کارشنرقابت ینان از فضای کافي برای کاراطم 

 ناساناطمینان از وجود شرايط محیطي مناسب درکارگاه با همکاری کارش 
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 مسابقه زمان در کارشناس مسئول وظایف

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

  انتخاب گروه -2-3کنندهدر صحت مقادير مواد مصرفي طبق فهرست از رقابتگرفتن تأيید نهائي 

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

 مسابقه دهندگاننکات ايمني و ارزيابي 

 ول زماني جد هايي با پروژه و ارائت کافي به آنها برای آشنکنندگان و دادن فرصپروژه به رقابت هارائ

 کنندگانپروژه به رقابت

 د و از چنانچه در طول مسابقه داوطلب يا کارشناس در تالش برای انتقال اطالعات فني مشاهده شو

سئله مموظف است بدون تأمل  مسئولطريق ديگر کارشناسان داور گزارش کتبي ارائه شود، کارشناس 

 را به  مدير رشته گزارش دهد.

 با همکاری )ع داده شودکاری به آنها اطال هشت و زمان باقیماندداکنندگان يادشرکته زمان کاری هم

 (کارشناسان

 رت مي بايست موضوع را با نظا مسئولکارشناس  ،درصورت عدم توافق کارشناسان در موضوعي خاص

را به دفتر مسابقات ملي و بین  نهائي هنموده و نتیج گیری از کارشناسان حاضر حلمدير رشته با رأی

 درصد کارشناسان+ يک الزامیست( 50المللي مهارت اعالم نمايد. )حضور 

 در  های مسابقات را رعايت ننمايد و يا رفتاری مغرضانهکارشناس مسئولي که از مقررات و دستورالعمل

صد در 50اسان )مسابقه داشته باشد، در صورت گزارش کتبي توسط مدير رشته و يا اکثريت کارشن

دار عهده کارشناسان+ يک( به کمیته اجرايي و بررسي صحت موضوع از ادامه کار محروم و فردی ديگری

 مسئولیت وی خواهد شد.

 ه به مسئول سیستم کارشناسان و رقابت کنندگان و ارائ ههای حضور و غیاب همتکمیل فرمCIS  استان

 (12و  11های شماره ي مهارت )فرمالمللمجری و دفتر مسابقات بین

 کنندگان، در سیستم ورود نمرات روزانه تمامي رقابتCIS 

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

 رفته با هماهنگي دفتر مسابقات ملي و بین المللي مهارت اقدام نمايد. جبران زمان از دست

 رت عدم شکل در اجرای مسابقات، اگر در شرايطي کارشناسان اتفاق رأی نداشته باشند، در صودر صورت بروز م
گیری موضوع بوده  و مغايرت موضوع با قوانین مسابقات،کارشناس مسئول برای اتخاذ تصمیم نهايي موظف به رأی

که کارشناسي شود. در صورتيدرصد کارشناسان + يک(، و با تايید مدير رشته نهايي مي 50نتیجه با رأی اکثريت )
گیری غايب باشد پس از جلسه نمي تواند در خصوص تصمیم اتخاذشده اظهار نظر نمايد و برگزاری در جلسه رأی

 گیری، امکان پذير نیست. مجدد جلسه رأی

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

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

 المللي مهارت سری و محرمانه خواهد بود و مدير نتايج تا زمان تأيید و اعالم از طرف دفتر مسابقات بین

 نامبرده حق افشای نتايج را ندارند. رشته، کارشناس مسئول و همکاران
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 شرح وظایف کارشناس معاون  -(4) هپیوست شمار

  و اجرای وظايف محوله مسئولهماهنگي کامل با مدير رشته و کارشناس 

 کنندگانرات و قوانین توسط رقابتنظارت بر رعايت مقر 

 ظر نهای تحت ارزشیابي زير طرفانه در نظارت بر پروژههای منطقي، عادالنه و بياستفاده از روش

 و مدير رشته مسئولکارشناس 

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

 رادکنندگان و تطبیق آن با افابتمسئولیت تکمیل اسناد رق 

 کنندگانت اصول ايمني توسط رقابتعاينظارت بر ر 

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

 کنندگانافراد غیرمسئول با رقابت هجلوگیری از تبادل افکار و مداخل 

 اس شده با مدير رشته و کارشنخصها ظرف مدت مشهای ارزشیابي پروژههمکاری در تکمیل برگه

 مسئول

 پرسي به منظور انتخاب کارشناس مسئول و همکاری با مدير رشته و کارشناس مسئول برای همه

 ه آيندهمعاون مسابقات ملي مهارت دور

 ابقاتوط به برگزاری هرچه بهتر مسهمکاری با مدير رشته کارشناس مسئول در کلیه موارد مرب 

 شود.جزا تعیین ميمعاون در هر رشته به طور ها، تعداد کارشناس مبا توجه به شرايط متنوع رشته 
 .کارشناس مسئول و کارشناس معاون نمي توانند از يک استان باشند 
 گردد.المللي مهارت صادر ميابالغ  اعضای تیم مديريتي رشته توسط دفتر مسابقات ملي و بین 
 مراه هني به عنوان کارشناس در اعزام  اعضای تیم مديريتي رشته های مسابقات ملي مهارت به مسابقات جها

 کننده، الزامي وجود ندارد.رقابت
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 داورشرح وظایف کارشناس   -(5) هپیوست شمار

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

  کنندگانتوسط رقابتنظارت بر رعايت مقررات و قوانین مصوب دفتر مسابقات ملي مهارت داوری و. 

  استاني خود را ارزشیابي نمايندکننده همتوانند رقابتنميداور کارشناسان. 

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

  ايدکنندگان اطمینان حاصل نمکارشناس بايد از دقت و رعايت اصول ايمني توسط رقابت. 

 ها يا نواقصي در تجهیزات، کارشناسان موظفند مراتب را به در صورت وجود اشکاالت احتمالي در پروژه

 .کارشناس 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 بتکارشناسان موظف به رعايت شئونات اخالقي و اسالمي بوده و نبايد رفتار نامناسب با رقا

 .و ديگر کارشناسان و مسئوالن اجرايي داشته باشند
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 تجهیزکارگاه شرح وظایف مسئول فني و -(6) هپیوست شمار

 هماهنگي و همکاری الزم با اعضای تیم مديريتي رشته 

 زات، ابزار و مواد مصرفي هر از طبق فهرست تجهیسازی وسايل موردنی، آمادهآالتنصب ماشین

 رشته

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

 کارشناس  ومکاری مدير رشته اصالح و به روز رساني مشخصات فني، ابزار و تجهیزات و مواد، با ه

 مسئول

 انو اسناد مربوط به رقابت کنندگ 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 

 نور و امکانات ديگر برای مسابقاتنان از فضای مناسب و ايمني کارگاه، اطمی 

  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 

 اسانکنندگان و کارشنبت به رقابتنسطرفانه اعمال 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 وظایف مسئول مسابقات ملي مهارت استان در مرحله کشوری -(7) هپیوست شمار

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

 ،وباجتماعي مطل فردی و ست که با مديريت کارآمد و رفتارهایا یرضروبنابراين ، است اجرائي مسابقات

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

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

 ه ريزی، هماهنگي و نظارت بر اردوهای برگزار شده برای نفرات برتر استان جهت اعزام به مسابقات مرحلبرنامه

 کشوری
 ه کشوریه مسابقات مرحلبريزی و هماهنگي اعزام نفرات برتر برنامه 

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

 المللي مهارتمسابقات ملي و بین کشوری مطابق با مشخصات فني مورد تأيید دفتر

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

 المللي مهارتمسابقات ملي و بین

 لي مهارت لي و بین الملهای مربوط به دفتر مسابقات مو ارسال گزارش هتهی 
 کنندگان نزديک و صمیمانه با رقابت هايجاد رابط 

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

 مسابقات ملي  ترز طرف دفاشده 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 درهماهنگي به منظور اعزام رقابت 

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

 سرپرست تیم اعزامي استانه آن به و ارائ در فرم تايپ شده(

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

 به مسابقات

 المللي مهارت هماهنگي کامل با دفتر مسابقات ملي و بین 
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 شرح وظایف سرپرست تیم اعزامي از استان در مرحله کشوری -(8) هپیوست شمار

 مسابقات

زمان برگزاری مرحله  درو 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 تاسم اختتامیه و بازگشت به استان مربوط با تا پايان مر 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

 برگزاری مرحله کشوریمحل 

  هن مربوطتا بازگشت به استا اعزاملحظه  کنندگان ازکامل به وضعیت جسمي و روحي رقابتتوجه 

  رقابت کنندگاناطمینان از همراه داشتن اصل شناسنامه يا کارت ملي 

  مسابقات محل برگزاری حضور دائمي در 

  ملي و بین  سابقاتم دفتربه الي به صورت کتبي و شکايات احتمکنندگان 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 
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 کنندگان در مرحله کشوریرقابتشرح وظایف  -(9) 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 

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

  مسابقاتتمام مراحل برگزاری رعايت شئونات اخالقي و اسالمي در 

 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 عضای تیم مديريتيا با هماهنگيها بازديد از کارگاه و آشنائي با دستگاه

 مسابقات
 مسابقات هشرکت در مراسم افتتاحی 
  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 هخارج ننمودن قطع 
  ولنمودن مشکل پیش آمده با مدير رشته يا کارشناس مسئمطرح در زمان بروز مشکل و باال بردن دست 
 ده تبي به سرپرست تیم جهت پیگیری در صورت عدم رسیدگي به اعتراض مطرح شارائه اعتراض به صورت ک

 در زمان مسابقه 
 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
 اولیه تحويلي 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 -(10) هپیوست شمار

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

 شود.قید مي در فرم هواضح و مختصر با ذکر امتیاز مربوط ،فني مورد نظر تقسیم شده، و هر مورد به صورت مشخص
شود.  100بوده و جمع کل امتیاز موارد بايد  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
 هبايست فرم زيرپروژه مربوط( مي6با توجه به نوع هر آيتم )هر رديف از فرم شماره  6ز تکمیل فرم شماره پس ا

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

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

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

مربوط را ارزشیابي کند همان  هص و واضح هستند، بنابراين هر کارشناسي در هر زمان پروژها کامالً مشخاز پروژه

 کننده خواهد داد.نمره را به رقابت
mm245*50 : اندازه قطعه کار 1مثال         نمره 10بارم 

 .شودنمره کاهش داده مي 2میلیمتر خطا  2به ازای هر 
 )بله/خیر( المپ اول روشن مي شود؟  1با زدن کلید : 2مثال

ره( به نم 10کامل ) همیلیمتر باشد نمر 2و با حداکثر تلرانس  mm 45*50اگر ابعاد قطعه کار 1در مثال 

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

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

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

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

 مانند خوشمزگي يک کیک يا تمیزی کار.
 10تا  1 هزمان به پروژه نمرطور همکارشناس به 5ها بدون در نظر گرفتن امتیاز سؤال، در داوری اين نوع از پروژه

طور در اختیار دارد و پس از بررسي پروژه به  10تا  1دهند. به اين صورت که هر کارشناس يک سری برگه مي

مرات بیش کارشناس، چنانچه ن 5نمرات  هدهند، پس از مشاهدمي 10تا  1ای بین کارشناس نمره 5زمان هر هم

ه در برگه مربوط ثبت نمر 5وباره نمره بدهد، سپس هر بايست دنمره با ديگران اختالف داشته باشد وی مي 3از 

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

 نبوده و کارشناسان با توجه به تخصص خود نسبت به ارزيابي پروژه اقدام مي کنند.
صورت جداگانه پس از مشاهده کار  کارشناس به 3ها بدون در نظر گرفتن امتیاز سؤال، اوری اين نوع از پروژهدر د

 نیاز مشتری(: به ترتیب زير مي دهند )در مقايسه با استاندارد صنعت و 3تا  0رقابت کننده به وی يک نمره از 
 د قبول صنعت نباشد.= برای انجام ندادن کار و يا کار خیلي ضعیف که مور 0نمره 
 = کار انجام شده ولي پايین تر از سطح استاندارد صنعت مي باشد. 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 

اصلي ثبت  کارشناس در برگه 3گه ثبت کرده و سپس نمره هر هر کارشناس به صورت جداگانه نمره خود را در بر

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.
 ند.کدفاع  هر کارشناس در قبال نمره ای که مي دهد مسئول بوده و مي بايست بتواند از نمره داده شده

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

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

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

اکتسابي با قید  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 نیز توضیحات در فرم مربوط ثبت مي

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

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

را به  3تا  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 مياسان فرم را امضا نموده پس از آن تیم مديريتي رشته نیز فرم مورد نظر ردر نهايت تمامي کارشن

بايست در دفتر مسابقات ملي و بین المللي مهارت قرار گیرد. الزم به ذکر است تمامي ها ميدر انتها تمامي فرم

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



 

 نوزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت
 

 6فرم 

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

ID کمی / کيفی زمان نمره دهی بارم عنوان بخشهاي پروژه 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G     

H     

   100 جمع

 
 کارشناس مسئول      کارشناس معاون

 نام و نام خانوادگی      نام و نام خانوادگی

 امضاء:        امضاء:

 

 مدير رشته

 نام و نام خانوادگی

  امضاء :

 

 شماره رشته:
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 نوزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت

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

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

 بارم عنوان رديف
اندازه/تلرانس 

 توضيحات
 زمان نمره دهی

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    جمع بارم زير پروژه
 

 کارشناس مسئول      کارشناس معاون

 نام و نام خانوادگی      نام و نام خانوادگی

 امضاء:        امضاء:

 مدير رشته

 نام و نام خانوادگی

  امضاء :

  

 شماره رشته:
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 نوزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت

 (Subjective) كيفي -A5فرم 

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

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

 زمان نمره دهی بارم (Sub Projectعنوان زير پروژه ) رديف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   جمع بارم زير پروژه

 
 کارشناس مسئول      کارشناس معاون

 نام و نام خانوادگی      نام و نام خانوادگی

 امضاء:        امضاء:

 مدير رشته

 نام و نام خانوادگی

  امضاء :

 شماره رشته:
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 نوزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت
 

 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 رديف

      

      

      

      

      

      

      

      

   جمع

 
 

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

 3کارشناس     2کارشناس     1کارشناس 

 امضاء     امضاء      امضاء 
 

 مدير رشته                    کارشناس مسئول   

 نام و نام خانوادگی   نام و نام خانوادگی

 امضاء     امضاء

 شماره رشته:
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 مسابقات ملي مهارت نوزدهمين دوره
 

 فرم نمره دهي
 

 (Subjective) كيفي -A5فرم 
 

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

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

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

 

 بارم آیتم ردیف

 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
 

 مدير رشته                 کارشناس مسئول

 نام و نام خانوادگی     نام و نام خانوادگی

 امضاء       امضاء:

 شماره رشته:
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 مسابقات ملي مهارت نوزدهمين دوره
 

 JUDGEMENT فرم نمره دهي
 

 
 

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

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

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

 بارم آیتم ردیف

 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
  

 مدير رشته                کارشناس مسئول

 نام و نام خانوادگی     نام و نام خانوادگی

 امضاء       امضاء:

 شماره رشته:



 

 

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

  

 فرم تأيید صالحیت حرفه ای و عمومي رقابت کنندگان

 رشته :

 رقابت کننده : نام استان :

 مدير محترم دفتر مسابقات ملي و بین المللي مهارت

 با احترام

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

 

 امضاء : نام مدير کل استان :
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 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

امل خود را جهت حضور در اردوی کاينجانب ........................................... با مشخصات مذکور بدينوسیله آمادگي 

رفه ای کشور برگزار مي گردد براساس حکه توسط سازمان آموزش فني و  ................................آماده سازی ...............

ر دوره ها و دموارد مشروح ذيل اعالم مي دارم و تعهد مي نمايم که با رعايت کلیه اصول انضباطي و اخالقي 

سب امتیاز کآزمون ها حضور يابم و در صورت عدم اعزام به مسابقات جهاني مهارت به علت حذف رشته يا عدم 

المللي مهارت هیچگونه اعتراضي نخواهم الزم طبق شاخص های تعیین شده از طرف دفتر مسابقات ملي و بین

 داشت.

 موارد مشروح : -3

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

اخصهای ابق با شسازمان در انتخاب افراد در پايان دوره تخصصي جهت اعزام به مسابقات جهاني مهارت مط

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

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

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

مانعت بعمل مورت بروز هر گونه مشکل از طرف برگزيدگان از ادامه دوره فرد خاطي سازمان اختیار دارد در ص

ز فرد مذکور به اآورد و در اين صورت و يا در صورت انصراف برگزيده در اثنای اردو هزينه های مربوط به دوره 

 حساب خزانه دريافت خواهد شد.

 کننده مي باشد.داشتن گذرنامه الزامي است و گرفتن آن بر عهده شخص شرکت 
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 هجدهمین دوره مسابقاتها در استان یيکارآشاخص -(12پیوست شماره )

 

 
  

292.069724.2697.3اصفهان1

191.789718.5584.3مازندران2

191.789709.7983.7تهران3

141.79708.3981خراسان رضوي4

171.706713.2780.8آذربايجان شرقی5

91.778703.5277.2خراسان جنوبی6

181.389705.5273.6همدان7

121.5691.6271.7لرستان8

71.429729.1868.7قزوين9

81.375703.9466.9آذربايجان غربی10

161.125702.5965.4خوزستان11

131.077711.863.2البرز 12

180.944691.4162.5کرمانشاه13

200.85691.9661.2يزد14

141699.4561.2زنجان15

200.85684.8760.9کرمان 16

101682.0258.2بوشهر17

210.667689.757.3فارس18

81687.7357گلستان19

120.75697.7254کردستان20

130.692698.153.1سمنان21

120.67699.3752مرکزي22

100.7689.2151.5چهارمحال و بختياري23

100.7674.5350.9اردبيل24

150.533693.450.5قم25

90.556681.5746.8ايالم26

110.455696.4846.4گيالن27

150.333674.1644.6هرمزگان28

120.333669.3742.8سيستان و بلوچستان29

50.4660.9339.8خراسان شمالی30

100.1656.0335.5کهگيلويه و بويراحمد31

میانگین امتیازمیانگین مدالتعداد رشتهاستانرتبه
نتیجه بر اساس 

شاخص عملکرد
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 مسابقات  یبرگزار ندیفلوچارت فرآ -(13پیوست شماره )
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 ثبت نام
 

 ها جهت حضور در مسابقات ملي وجود دارد.امکان حضور تیم هايي از ساير کشورها يا ساير دستگاه    *
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 نوزدهمین دوره مسابقات ملي مهارت یمجر یاستان ها -(14پیوست شماره )
 

 رشته استان رديف

 اصفهان 1
ي، فناوري مد، گل آرايی، طراحی فضاي سبز ، نجاري )سازه هاي چوبی(، کابينت ساز

 اتصاالت چوبی

 کنترل صنعتی  البرز 2

 الكترونيکلوله کشی و گرمايشی، تاسيسات الكتريكی،  تربيت مربی 3

 فناوري خودرو، صافكاري خودرو، نقاشی خودرو تهران 4

 ، طراحی گرافيکراهكارهاي نرم افزاري براي تجارت فارس 5

 CNCتراش و فرز تعمير و نگهداري ماشين آالت سنگين، طراحی مهندسی مكانيک ،  کرمان 6

 آشپزي، قنادي ، طراحی صفحات وب مازندران 7

 کاشيكاري ديوار و کفآجرچينی،  يزد 8

 جوشكاري چهارمحال و بختياري 9

 مكاترونيک خراسان رضوي 10

 مديريت سيستم هاي تحت شبكه ،تهويه و تبريد خوزستان 11

 جواهرسازي سيستان و بلوچستان  12

 رباتيک قزوين  13

 اپليكيشن موبايل کردستان 14

 سايبريامنيت پردازش ابري،  متعاقباً اعالم می شود 15
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 جدول سابقه حضور در مسابقات جهاني مهارت -(15پیوست شماره )

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

 رشته استان

جمع  ادوار مسابقات جهانی

شرکت 

 کنندگان
2015 2017 2019 

 1 2 1 جواهر سازي تهران

2 1 1 مكاترونيک خراسان رضوي

2 1 1 رباتيک فارس

2 1 1 الكترونيک کرمان

1 2 1 فناوري آب يزد

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


