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 مقدمه

با ايجاد شور و نشاط و تحريک اشتياق جوانان، الهام بخش مهارت آموزي و زمينه ساز تربيت  مهارت مسابقات

  نگر است.هاي توانمند و توسعهنسانا

تجربه برگزاري مسابقات ملی  برگزاري مسابقات ملی مهارت در کشور ما  سابقه تاريخی چهل و پنج ساله دارد.

مهارت  پس از انقالب شکوهمند اسالمی و حضور در چندين دوره مسابقه جهانی مهارت موجبات اصالح گام به 

ه و منجر به کاهش سطح اختالف مسابقات ملی با مسابقات جهانی شده است. اميد گام اين فرايند را فراهم آورد

است بتوانيم زمينه مناسب را براي رقابت جوانان عزيز کشورمان فراهم آورده و شاهد موفقيت و سرافرازي اين 

رصه صنعت و ورد تا فعاالن ععزيزان باشيم. همچنين در نظر است که اين مسابقات بتواند شرايطی را فراهم آ

هاي اقتصادي و دانشگاه ها در کنار تالشگران عرصه مهارت آموزي بتوانند به تبادل تجربيات و انديشه ها بنگاه

پرداخته و موجبات همفکري و هم انديشی اين عزيزان در راستاي  حل مسائل مرتبط با عرصه کار آفرينی و 

 اشتغال فراهم گردد. 

ور با همکاري حاميان برون سازمانی  و فعاالن بخش خصوصی تمام تالش سازمان آموزش فنی و حرفه اي کش

خود را براي برگزاري مسابقات ملی مهارت در سطح استاندارد جهانی انجام داده و اميد دارد که اين تالش بتواند 

 به عنوان گام کوچکی در راستاي تحقق اهداف سازمانی و ملی محسوب گردد.

 

  



  

 39 از  5 صفحه      1:1نسخه:  دوره مسابقات ملی مهارت                 نينوزدهم یدستورالعمل برگزار

 22/04/99تاریخ      

 ثبت نام و رسانياطالع :فصل يكم

 نحوه اطالع رساني -1ماده 

يا  مکاتباتق يو از طر کشوريو  يبه صورت سراسروسايل ارتباط جمعی  از طريق جرايد عمومی و رسانیاطالع

 یفرهنگ يهانکانوو  ی، صنعتیآموزش يهاارگان ،اصناف آموزشی و صنعتی وتمامی سازمانهاي حضوري به  ةمراجع

 انجام می پذيرد. هاي آزاد فنی و حرفه ايو انجمن هاي صنفی آموزشگاه 

 مهارتملي مسابقات شرکت در متقاضیان عمومي شرايط  - 2 هماد

 تابعيت جمهوري اسالمی ايران .1

 قانون اساسی جمهوري اسالمی ايرانمسلمان يا پيرو يکی از اديان تصريح شده در  .2

 داشتن سالمت جسمی و روانی براي حضور در مسابقات  .3

 ده از طرف ستاد اجرايی مسابقاتضوابط مصوب ش ت تمامی قوانين والتزام به رعاي .4

 يهابراي رشته ،در نوزدهمين دوره مسابقات ملی مهارتی سن شرکت کنندگان ابتدائتاريخ دقيق  - 1تبصره 

 به بعد 11/10/7137ها براي باقی رشته و 11/10/4137 و امنيت شبكه مكاترونيك ،ساخت و توليد تيميفناوری آب، 

 يا بيشتر محاسبه می شود( و است.)حتی با احتساب يک روز کمتر

هاي مسابقات ملی هيچ يک از رشته مجاز به شرکت در ادوار گذشته ملی مهارتمدال آوران مسابقات  - 2تبصره 

 باشند.نمی در دوره هاي بعدي مهارت

ايی حراز شرط سنی در رشته همدال آوران دوره هفدهم و هجدهم مسابقات ملی مهارت در صورت ا - 3تبصره 

 .اردوي آماده سازي دعوت می گردندمرحله اول ريزي اعزام قرار دارند، مستقيماً به که در برنامه

تا اکثرحد )منوط به احراز شرط سنی( دنمی شونمدال موفق به کسب شرکت کنندگانی که آن دسته از  - 4تبصره 

 .را دارندشرکت در مسابقات امکان دوره  3

  ثبت نام ةنحو  - 3 ماده

توسط مسئولين و  ايسازمان آموزش فنی و حرفهپورتال مسابقات صرفاً از طريق ثبت نام مرحله شهرستانی 

ان ابالغ از زم در سطح کشورآموزش فنی و حرفه اي دولتی مراکز کليه در مسابقات در سطح استان و شهرستان 

 .پذيردمنشور انجام می

اي با موافقت کميته استانی مسابقات می توانند نسبت به اد آموزش فنی و حرفهآموزشگاه هاي آز -تبصره 

 مايند.نرسانی و ثبت نام اوليه داوطلبين اقدام اطالع
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 ثبت ناممدارك الزم جهت  -4ماده 

 جديدتمام رخ  3×4عکس  .1

 شناسنامهکپی از تمام صفحات  .2

 کپی کارت ملی  .3

 نهاد آموزشی مرتبطيا معرفی نامه از  مدرك تحصيلیآخرين کپی  .4

 .ر و مشمول(ونظام وظيفه )براي داوطلبان ذککارت پايان خدمت يا معافيت  .5

 .رندداکه معافيت تحصيلی  ن ذکوراويژه داوطلب ن بهدانشجويان و محصالبراي گواهی اشتغال به تحصيل  .6

به  30/6/1399خ يتارآنها تا  يسربازهستند و  يکه در حال انجام خدمت مقدس سرباز يفرادا شرکت - 1تبصره 

 یهاز فرماندتأييد  هبرگ هارائ ن دوره از مسابقات بالمانع است.يدر امجاز  یط سنيمشروط به داشتن شرارسد یان ميپا

 ست.يک الزاميه سربازان مشمول تبصران خدمت يخ پايتارتأييد و محل خدمت 

حل زندگی، مرده اند تنها در صورت تغيير رقابت کنندگانی که در دوره هاي قبل از يک استان شرکت ک - 2تبصره 

 ت نمايند.مثبته قبل از ثبت نام( می توانند از استان ديگري شرک اسنادمحل کار يا محل تحصيل )با ارائه 

 ند.حذف می گرد 4ماده  3و  2هويت برخط در استان بندهاي در صورت فعال شدن سامانه احراز  – 3تبصره
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 اتاجرای مسابقفرآيند : دومفصل 

 شهرستاني مسابقات ملي مهارتمرحلة  -5ماده 

، یکتب)الزم یباياقدام و پس از ارزش طيافراد واجد شرا يیباشد نسبت به شناسا یمرحله هر استان مجاز م نيدر ا

 .ديبت نام اقدام نمادر پورتال دفتر مسابقات تا قبل از اتمام مهلت ث ی...( و درج نمره اکتسابو يامصاحبه ،یعمل

 اين استانی دروشده  یطراح ياز آزمون ها و پروژه هابا استفاده توانند  یها م مرحله استان نيدر ا - 1ه تبصر

 مايند.نسبت به انتخاب اوليه داوطلبين اقدام ن دفتر مسابقات تيشده در سا يبارگذار يپروژه هانمونه 

شته رجهت ارزشيابی متقاضيان هر هر استان می بايست نسبت به طراحی سازوکار مناسب و يکسان  - 2تبصره 

 اقدام نمايد.

ايستی بصورت ببا توجه به الزام ثبت نمرات مرحله شهرستانی در پورتال سازمان، نتايج حاصل الزاماً  - 3تبصره 

 کمّی ثبت شود.

اً به را در مرحله شهرستانی کسب نمايند مستقيم 100از  70کليه رقابت کنندگانی که حد نصاب  - 4تبصره 

 حله استانی راه خواهند يافت.مر

 مسابقات ملي مهارت استانيمرحلة  -6ماده 

  می باشد. 16/05/1399بازه زمانی برگزاري مسابقات تا تاريخ 

  خواهد بود. ساعت 8و حداکثر  4حداقل  مسابقهمدت زمان 

 خواهده بود. پروژه عملیصرفاً بصورت  نحوه سنجش 

، خدماتی ،با تجربه سازمان، واحدهاي صنعتی ده از تجربيات کارشناسانمرحله استانی با استفاپروژه  - 1تبصره 

 یگذشته در سامانه اينترنتی دفتر مسابقات مل يهاهاي سال. بانک پروژهطراحی گرددها دانشگاه دياصناف و اسات

 موجوداست.جهت بهره برداري  www.skill.irantvto.irالمللی مهارت به نشانی و بين

 تيصالح هيدييتأاين دستورالعمل به همراه  4الزم مطابق ماده  مدارك یفرم ثبت نام به همراه تمام - 2تبصره 

 شود. المللی مهارت ارسالو بين یلات مبايست به دفتر مسابقمی يبه مرحله کشور افتگانيراه  يااخالق حرفه

 د.ارسال گرد 10/05/1399حداکثر تا تاريخ و  صرفاً بصورت الكترونيککليه مدارك ياد شده  - 3تبصره 

ب نموده باشد، کس 100از  70در هر رشته يک نفر/تيم که باالترين امتياز را با رعايت حد نصاب حداقل  - 4تبصره 

 ت.به مرحله کشوري راه خواهد ياف

file:///C:/Users/daraee.m/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.skill.irantvto.ir
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( 12شماره ) ستويپ-دوره مسابقات نيها در هجدهماستان ییکارآشاخص در که يیها استان - 5تبصره 

به  دي مسابقاتدر دوره بع توانند یمبرابر نظر کميته استانی مسابقات  اند، کرده کسب را سوم تا اول يها رتبه

  .ندينما اعزام ميت /نفر 2رشته،  1و  2، 3ترتيب در 

( 12شماره ) ستويپ-دوره مسابقات نيها در هجدهماستان ییکارآشاخص در که يیها تاناس - 6تبصره 

 .باشند یم رشته 5 حداکثر در شرکت به مجاز تنها باشند، گرفته قرار آخر رتبه 3 در

کازان  و 2017ابوظبی ، 2015سائوپائولو )دوره گذشته مسابقات جهانی مهارت  3هايی که در  استان - 7تبصره 

می توانند در  تبرابر نظر کميته استانی مسابقادر رشته اي حداقل دو رقابت کننده اعزامی داشته باشند،  (2019

 (15)پيوست  تيم اعزام نمايند.نفر/ 2ت ملی مهارت در همان رشته مسابقا

رد لکاز عم یو تخصص یفن يو مهارت ها زهيانگ اق،ياشت دييتأادارات کل موظفند تنها در صورت  - 8تبصره 

 .ندينما يبه مرحله کشور یمرحله استان دگانياستان اقدام به اعزام برگز یفن تهيکم مطابق نظر دگانيبرگز
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 مسابقات ملي مهارت کشوری ةمرحل -7ماده 

 برگزار خواهد شد. غير متمرکز غير همزمانبصورت  دوره نوزدهم مسابقات ملی مهارت

  30/9/99 لغايت 20/5/99از تاريخ  :يبرگزاربازه زمانی 

  روز 4طی  حداکثر  ساعت 22: حداکثر  مسابقهمدت زمان 

 14شماره  مکان برگزاري: برابر جدول پيوست 

 ی: پروژه عمل سنجش ةنحو 

مسابقات شامل  ی از دفتر مسابقات جهت مديريت فرآينددر زمان برگزاري مسابقات ملی مهارت الزاماً بايستی تيم

سابقات بر فضاي مسابقات، نظارت بر حسن برگزاري مسابقات، ارزشيابی منظارت بر طراحی پروژه، آماده سازي 

 ، رسيدگی به اعتراضات در محل اجراي مسابقات مستقر گردد.CISاساس سيستم 

هفته )شروع ريزي برگزاري مسابقات طی يک ملزم به برنامهمرحله کشوري مسابقات ملی مهارت استان مجري 

 هفته از شنبه( می باشد.

موبايل  رشته هارت درمملی مسابقات  ،افرادبندي رتبهو  کنندگانشرکتر امکان ارزيابی توانمندي به منظو

 10 لحداقا حضور ب ،ساير رشته ها و کنندهشرکتنفر 8با حضور حداقل )بدليل اولين دوره برگزاري(  اپليکيشن

در صورت اند، سميت خارج شدهاز رکننده شرکتکه به دليل کاهش تعداد هايی رشته می يابد.رسميت  نفر

شته هاي ربرگزيدگان  قابل ذکر است .ار شوندبه صورت نمايشی برگزد نمی توانکميته فنی مسابقات صالحديد 

 .باشندنمیبرخوردار  دستورالعملاين  11ماده  از تسهيالت نمايشی

المللی ينبملی و  مسابقاتتر دف و تحت نظارتمجاز  مشخص وهاي در رشته مسابقات ملی مهارتهاي پروژهنمونه 

گاهی دانشن او مدرس یو مربيان درون و برون سازمانمتخصصان از متشکلتوسط کميته تخصصی رشته و مهارت 

 در وطراحی  وکاربرد در صنعت جهانیمسابقات و با رويکرد  مربوطهواحدهاي صنعتی  و صاحب نظران اصناف

 اختيار قرار خواهد گرفت.

 تيم مديريتی هر رشتهوسيلة بهها پروژه ةمونروز قبل از شروع مسابقات( ن 2)ابقات کشوري مس يبرگزاردر زمان 

 ةه عنوان پروژبپس از تصويب و  بودهپروژه درصد  30کثرحدامی گيرد. اين تيم مجاز به تغيير مورد بازنگري قرار 

ز پروژه ا هيچ بخشیشامل حذف  ات اعمال شدهتغييريادآور می گردد ) می گردد.ارائه مرحلة کشوري در اصلی 

دفتر  یهدریافت تائيدموظف به  مدير رشته، ي پروژهدرصد 30در صورت نياز به تغيير بيشتر از نمی گردد(. 

 . پروژه می باشد انتشاربين المللی مهارت پيش از  ملی و مسابقات

به ت سازمان يروژه آنها در ساصورت خواهد گرفت که نمونه پهايی در مورد رشتهدرصدي  30تغييرات  - 1تبصره 

طراحی پروژه ساير رشته در زمان تعريف شده توسط تيم مديريتی  قرار دارد. www.skill.irantvto.irنشانی 

 رشته صورت می پذيرد.

file:///C:/Users/daraee.m/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.skill.irantvto.ir
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پروژه قبلی ه بانجام گيرد که فهرست تجهيزات، ابزار و مواد مصرفی نسبت اي به گونهها تغييرات پروژه - 2تبصره 

 .نکندتغيير  ،کشوريارائه شده 

 .نيستپذير ی کار امکانيبندي اجرازمان برنامهو ها تغييري در پروژهگونه پس از شروع مسابقات هيچ - 3تبصره 

هاي مؤثر بر طراحی و اجراي پروژه )شامل، صحت کارکرد، زمان بندي اجرا و مسئوليت صحت فاکتور - 4تبصره 

 خواهد بود.رشته  تیمديري...( بر عهده تيم 

سازي صرفاً اردوهاي آماده اي کشور،وزش فنی و حرفهگذاري سازمان آمبرابر تصميمات شوراي سياست - 5تبصره 

المللی مده توسط کميته فنی و دفتر مسابقات ملی و بينآل هايی تشکيل خواهد شد که در ارزيابی به عمدر رشته

و  اده شوندتشخيص د (2120 - شانگهاي)مسابقات جهانی مهارت  ششمينچهل و مهارت مجاز به حضور در 

اي هاي حرفهکه از نظر صالحيت بودخواهند مذکور سازي مسابقات مادهآورانی مجاز به حضور در اردوهاي آمدال

 .اشندبقرار گرفته اي مورد تأييد دفتر مسابقات اخالق حرفهو اجتماعی و 

پس از  (2120 - شانگهاي)هارت ممسابقات جهانی  ششمينچهل و ها و نفرات اعزامی به اسامی رشته - 6تبصره 

تا  هاي عمومی و تخصصی آنها در رشته موردنظر، حداکثرسازي و بررسی کامل صالحيتبرگزاري اردوهاي آماده

 )سه ماه قبل از اعزام( قطعی خواهند شد. مهلت تعيين شده ثبت نام سازمان جهانی مهارت،آخرين 

کشور منوط  ياو حرفه یسازمان آموزش فن يمهارت از سو یبه مسابقات جهان یمل دگانياعزام برگز - 7تبصره 

ود و مدال بارت خواهد مه یمل ميت یانتخاب يدر اردوها دگانيبرگز تيو موفق یو اختصاص یعموم طيبه وجود شرا

مهارت  یبه مسابقات جهان یمدال آوران مسابقات مل یاعزام قطع يبرا يمهارت بودن تعهد یآور مسابقات مل

 نخواهد کرد. جاديا

ند در صورت به مسابقات جهانی اعزام نگرديده ا مدال آوران دوره هاي گذشته مسابقات ملی مهارت که - 8تبصره 

النه بعدي شرکت تاييد کميته فنی می توانند، در اردوي آماده سازي مسابقات جهانی دوسادارا بودن شرايط سنی و 

 .کنند

ه انتقال نسبت ب ،هفته بعد از اعالم نتايج مسابقات 2استان هاي شرکت کننده موظف هستند حداکثر  - 9تبصره 

اري پروژه مربوط قبال حفظ و نگهد پروژه هاي خود به استان اقدام نمايند، در غير اين صورت ميزبان مسئوليتی در

 نخواهد داشت.
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 مسابقاتداوری : سومفصل 

 در مرحله استاني مسابقاتداوری نحوه  -8ماده 

نفر(  2حداقل  اين دستورالعمل ارزشيابی مرحله استانی توسط داوران منتخب استان )هر رشته 6برابر مفاد ماده 

 صورت می پذيرد.

 رقابت کننده نمی تواند به عنوان داور تعريف گردد.مربی آموزش دهنده  -تبصره 

 در مرحله کشوری مسابقاتداوری نحوه  -9ماده 

ز دفتر مدعو اداور و کارشناسان مدير رشته، کارشناس مسئول ، معاون شامل  تيم مديريت رشتهدر هر رشته 

تايج رشته ها ی نه رشته و ارزشيابمسابقات يا استان مجري )کارشناس درون يا برون سازمانی( انجام امور مربوط ب

هاي سيستم ارزشيابی ها و با استفاده از فرمارزيابی نتايج مطابق دستورالعمل نحوه ارزشيابی پروژه را بر عهده دارند.

 انجام می پذيرد.( CISمسابقات )

 واهد شد.عزام نخدر نوزدهمين دوره مسابقات ملی مهارت کارشناس همراه به محل برگزاري مسابقات ا - 1تبصره 

نگهداري شود تا درصورت شکايت  زبان()در استان مي ها بايد در محلی امنتمامی مدارك ارزيابی و پروژه - 2تبصره 

 يا نياز به بازنگري مورد استفاده گردد. 

 امضا و تاييد شوند.  شتهرتيم مديريت بايست توسط هاي ارزشيابی میفرم - 3تبصره 

بايست اعتراض خود را کننده میوز هر گونه مشکل در حين برگزاري مسابقات، رقابتدر صورت بر - 4تبصره 

 و شرح وظايف ارائه شده اقدام نمايد.  دستورالعملاين  17مطابق مادة 

رت اعالم کتبی و در زمان مسابقات به صو دستورالعمل 17ها با توجه به مادة رسيدگی به تمامی اعتراض - 5تبصره 

 خواهد شد.اعتراضی رسيدگی ن ت و پس از پايان مسابقات در پايان روز چهارم، به هيچپذير اسامکان

 حتتو  تيم مديريتی رشتهبر عهده  CISمسئوليت ورود روزانه نمرات رقابت کنندگان در سيستم  - 6تبصره 

 می باشد. نماينده دفتر مسابقاتنظارت 
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 مسابقات اجرايي عوامل :چهارمفصل 

 استاني مسابقات ملي مهارت کمیته -10ماده 

 )مديرکل استان(      رئيس کميته اجرايی .1

 )مسئول مسابقات ملی مهارت استان(      دبير کميته اجرائی .2

 )معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزي(    فنی و نظارت اجرايیکميته مسئول  .3

 )معاون پشتيبانی(   جذب مشارکتپشتيبانی و کميته مسئول  .4

 (روابط عمومی)  يغات و اطالع رسانی مسابقات  تبلکميته مسئول  .5

   آموزش( رئيس ادارة)    مسئول کميته آموزش و تجهيز .6

 )عضو کميته(     مسئول حراست استان .7

 )عضو کميته(   نمايندگان بخش خصوصی و صنايع و اصناف .8

 )عضو کميته(    هاي آزاد رئيس اداره آموزشگاه .9

هاي آموزشی در مسابقات مهارت، مدير سب براي حضور مناسب ديگر ارگانبه منظور ايجاد بستري منا - 1تبصره 

 عمل آورد.ها نيز به عنوان مدعو در کميتة اجرايی استان دعوت بهتواند از نمايندگان ارگانکل استان می

 وظیفه کمیته استاني مسابقات ملي مهارت -11ماده 

اعالم انی، داوري و مسابقات شهرستانی و استراي صحيح اجاهنگی و نظارت بر تجهيز کارگاه، ريزي، همبرنامه

 المللی مهارت براي شرکت در مرحلة کشوري.برگزيدگان برابر ضوابط و دستورالعمل هاي دفتر مسابقات بين

استانی  وو رسيدگی به شکايات در مراحل شهرستانی  انتخاب نفر برتر ،مسئوليت صحت اجراي مسابقات -تبصره 

 .می باشد يته استانی مسابقات ملی مهارتکمبرعهده رئيس 
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 مسابقات ملي مهارت ستاداجرايي -12ماده 

 )رياست سازمان(      رئيس ستاد اجرايی .1

 ريزي سازمان()معاون پژوهش وبرنامه    فنی و نظارت اجرايی هرئيس کميت .2

 )معاون آموزش(    تجهيزآموزش و رئيس کميته  .3

 ی(بانيو پشت يمعاون ادار)   جذب مشارکتو  پشتيبانی هرئيس کميت .4

 ( المللی مهارت)مدير دفتر مسابقات بين       ستاد دبير .5

 مسئول روابط عمومی سازمان()    رسانیتبليغات واطالع هرئيس کميت .6

 )عضو ستاد(     رئيس مرکز تربيت مربی .7

 )عضو ستاد(    مدير کل دفتر مرکزي حراست .8

 )عضو ستاد(  رئيس ستاد به انتخاب  استانیيک نفر از مديران کل  .9

 شود.ابالغ اعضاء ستاد اجرايی توسط رئيس ستاد اجرايی مسابقات صادر می -1تبصره 

 ، از اعضاي زير تشکيل شده است:يیکميتة فنی و نظارت اجرا - 2تبصره 

    معاون پژوهش، برنامه ريزي و سنجش مهارت .1

    المللی مهارتمدير دفتر مسابقات ملی و بين .2

 المللی مهارتتر مسابقات ملی و بينمعاون دف .3

 المللی مهارتملی و بيناعضاي دفتر مسابقات  .4

 هامديران رشته .5

 نماينده استان مجري .6

برايشان  شده و از سوي رئيس کميتهانتخاب  مربوطه ها بر اساس نظر رئيس کميتهاعضاي ساير کميته – 3تبصره 

 .ابالغ صادر می گردد

ستاد اجرايی  بايستی در کليه کميته هاي زيرمجموعه لمللی مهارتاابقات ملی و بيننمايندگان دفتر مس – 4تبصره 

 .عضو باشند
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 :ابقات ملي مهارتمسمرحلة کشوری  کمیته برگزاری -13ماده 

 ستاد اجرايی مسابقاتنمايندگان  .1

 مهارتالمللی بينمسابقات دفتر کارشناسان  .2

 و نظارت اجرايی  کميتة فنی نمايندگان .3

 رسانیاطالعتبليغات و  ةکميت يندگاننما .4

 جذب مشارکتپشتيبانی و کميتة  نمايندگان .5

 آموزش و تجهيزة کميت نمايندگان .6

 ميزبان عوامل اجرايی مسابقات ملی مهارت در سطح استانکليه  .7

 تيم مديريتی رشته .8

 هااستانمهارت در  یمسابقات مل يبرگزار نمسئوال .9

 جهانی مهارت سنوات گذشته نمايندگان مدال آوران مسابقات ملی و .10

 ناظران انتخاب شده از سوي رئيس ستاد اجرايی مسابقات  .11

رئيس ستاد اجرايی به انتخاب  هااستانن از ستاد و ديگر ا، ناظرمرحلة کشورينظارت بر برگزاري جهت  - 1تبصره 

عنوان عضوکميته به ي ميزبان مسابقات ملی مهارت هااستان، تعيين و به مسابقات و با شرح وظايف مشخص

 اعزام خواهند شد.اجرايی 

هاي مجري، با عضويت مديرکل استان، ناظر ستاد، نماينده دفتر کميته اجرايی مسابقات در استان - 2تبصره 

المللی مهارت، مسئول حراست استان، مسئول مسابقات استان و ديگر اعضاي واجد شرايط )به و بين یمسابقات مل

 .يدنماشکيل و به انجام وظايف مربوط اقدام میاستان( ت رکليتشخيص مد
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 کنندگاننحوة پاسخگويي به سؤاالت رقابت -14ماده 

بايست کنندگان مراحل زير براي پاسخگويی به سواالت میدر صورت وجود سؤال در زمان مسابقات براي رقابت

 انجام شود:

 کند.میول را آگاه کارشناس مسئ کننده با باال آوردن دست خود،رقابت 

 کننده، نمايد براي پاسخگويی به سؤال رقابتکارشناس مسئول يا کارشناسی که کارشناس مسئول تعيين می

 شوند.اعزام می

 اده خواهد شد.کننده انتقال دکننده به کارشناس مسئول اعالم و پاسخ به رقابتسؤال رقابت 
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 انضباطي تشويقي واقدامات  -5فصل 

 استاني مرحله يقياقدامات تشو -15ماده 

 استان مديرکل توسط استانی مرحله در تقدير اعطاءلوح. 

 يی استاناستان به شکل مقتضی با توجه به پيشنهاد و تصويب کميته اجرا لهوسيبه جوايز اهداي 

 تاناس یاجرائ تهيمرتبط توسط کم یآموزش يو نهادها عيبه صنا یمرحله استان دگانيبرگز یمعرف 

و مستند  ريتقد و اهداء لوح یاستان هيبلندپا نيتوسط مسئول ين پس از بازگشت از مرحله کشوراز مدال آورا ليتجل

 از مراحل مذکور يساز

 کشوری مرحله قيتشو نحوه -16ماده 

 هاي پشتيبانی و جذب مشارکت کميته از طريق مرحلة کشورين امنتخبمدال و لوح يادبود ، جوايز تأمين

 در مراسم اختتاميه زيعتوی کميته تبليغات و اطالع رسان و

 در  رانيا یمهارت نانيمهارت درکانون خبرگان و کارآفر یمدال آوران مسابقات مل تيعضو طيشرا جاديا

 منتخبين از طريق دفتر مسابقات ملی و بين المللی مهارت ليصورت تما

 ضوابط اهدای مدال و جوايز -17 هماد

هاي دالمترين نمرة کسب شده در سيستم ارزشيابی مسابقات، به ترتيب باال مسابقات ملی مهارتبه منتخبان 

مهارت مزين  اي کشور و مسابقات ملیها به نشان سازمان آموزش فنی وحرفهگردد. مدالبرنز اعطاء می طال، نقره و

 است.

 جوايز براساس سيستم  اعطاي مدال و اعالم نتايج وCIS .است 

  در سيستم منتخبان هر رشته که اختالف امتياز آنهاCIS ل مشابه با يکديگر تا دو نمره باشد، مدا

 نمايند.دريافت می

 شود.يک مدال نقره، مدال برنز نيز اعطا می در صورت اعطاي يک مدال طال و 

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

  طال با  اختالف امتياز آخرين برنده مدالدر صورت اعطاي سه مدال طال، مدال نقره حذف و چنانچه

 امتياز باشد، مدال برنز نيز اعطا خواهد شد. 2متر از کنندة بعدي کرقابت

  قره با ندر صورت اعطاي يک مدال طال و دو مدال نقره, چنانچه اختالف امتياز آخرين برنده مدال

 اهد شد.امتياز باشد, مدال برنز نيز اعطا خو 2کننده بعدي کمتر از رقابت

 ديپلم  ،دريافت مدال نشوند سب کنند، ولی موفق بهک 700باالي کنندگانی که نمره به تمامی رقابت

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

ه و از اجقدامات انضباطی موبا احسب مورد مسابقه عوامل برگزاري  تمامیدر صورت احراز تخلف از مقررات، 

 ز امکان حضور نخواهند داشت.يمسابقات ن یآتهاي ستم مسابقات حذف خواهند شد و در دورهيس

 یگزارش کتب از قانون و مقررات مسابقه ملزم به یدر مسابقه در صورت مشاهده تخلف و تخط يعوامل برگزار ةهم

 . هستند کميته فنی و نظارت اجرايی بهتخلف مورد 

 عتراضاتبررسي ا هنحو -19ه ماد

 .انجام خواهد شد ذيل هشدو با روند تعيين اعتراضات و مشکالت در زمان مسابقاتکليه رسيدگی به 

 دارد.یماعالم  يکی از اعضاي تيم مديريتی رشتهکننده مشکل خود را به رقابت .1

 ن لحظه است.کننده در هماموظف به برطرف نمودن مشکل رقابت تيم مديريتی رشته .2

کننده در زمان برطرف نمودن مشکل و موظف به حفظ زمان اتالف وقت براي رقابت هتيم مديريتی رشت .3

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

ی به موظف است گزارش مشکل پيش آمده و اعتراضات رقابت کنندگان و نحوة رسيدگ تيم مديريتی رشته .4

 رسيدگی به شکايات ارائه دهند. آن را در پايان هر روز به صورت کتبی به کميتة

کننده به صورت کتبی ، رقابتتيم مديريتی رشتهکننده توسط در صورت عدم رسيدگی به مشکل رقابت .5

 نمايد. در همان روز ارائه مینماينده کميته فنی و نظارت اجرايی  مشکل خود را به

 بررسی قرار می گيرد. پيگيري و  مورد اجرايی فنی و نظارت هبا طرح در کميت اعتراض واصله .6

 .ددگرپايان روز به ستاد اجرايی ارائه در و ه شده صورتجلسبايستی شده اقدامات انجام ههم .7

س از پرسيدگی به اعتراضات به صورت روزانه و در زمان بروز مشکل در مسابقات صورت خواهد گرفت و  .8

بصورت ض اعتراارائه رسمی ت عدم ر صورد .گرفتنخواهد قرار رسيدگی مورد پايان مسابقات هيچ اعتراضی 

 .قطعی تلقی خواهد شدکتبی در زمان مسابقات، نتايج 
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 جذب مشارکت -6فصل 

ها از می استانبه منظور بهره گيري از توانمندي و امکانات کشوري در برگزاري اين مسابقات در کليه سطوح ،تما

بايست با تشکيل کميته جذب مشارکت تمهيدات الزم را براي مشارکت هر چه می دستورالعمل اجرايیزمان ابالغ 

ه کاهش بصنعت در برگزاري مراحل شهرستانی، استانی و ملی بيانديشند و نسبت  بخش دولتی ،خصوصی و بيشتر

بايد  هاي جاري مسابقات به نحو احسن و مقتضی از مشارکت نهادهاي آموزشی و صنعتی استفاده نمايند،هزينه

ها لحاظ استان توجه داشت مشارکت حاميان در برگزاري مسابقات به عنوان شاخص ممتاز در ارزيابی عملکرد

 شد.خواهد

ذب از سوي کميته پشتيبانی و جبصورت مستقل  یاجتماع يو شرکا یمال انيستورالعمل جذب حامد -تبصره 

 تهيه و ارسال می گردد.مشارکت 

  



 

 

 پیوست ها
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 مسابقات هاجرايي استان برگزارکنندکمیته شرح وظايف رئیس  - (1) هشمار پیوست

هاي مناسب، ابزار و تجهيزات کافی تهيه و تدارك کارگاهبايستی نسبت به ملی مهارت  اتمسابق هاستان برگزارکنند

نسبت به اجراي  ودام نموده اق المللی مهارتمسابقات ملی و بين و الزم مطابق با مشخصات فنی مورد تأييد دفتر

 :اقدام نمايد موارد زير

 ظران و مسئوالن اجرايی ناکنندگان براي معرفی توجيهی براي کارشناسان و رقابت هتشکيل جلس

 مسابقات

 عضاي کميته فنی براي تشکيل جلساتتامين يک اتاق جهت ا 

 ارستان تيم هرقابت کنندگان, کارشناسان و سرپ همحل اسکان و پذيرايی از هم تأمين 

 قات و ديگر امور مرتبط با مسابقهتهيه گزارشهاي روزانه برگزاري مساب 

 ماهنگی ستاد مسابقاتي گروهی با ههارسانی صحيح مسابقات به رسانهاطالع 

 تعيين فردي به عنوان مسئول اطالعات و سيستم ارزشيابیCIS 

 سيستم ارزشيابیابزار و تجهيزات مورد نياز براي  مسئول اطالعات  تأمينCIS سال اينترنتی به منظور ار

 المللی مهارته دفتر مسابقات بيناطالعات ب
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 شرح وظايف مدير رشته - (2) هپیوست شمار

 برگزاري و مديريت جلسات طراحی و تغيير و نهايی کردن پروژه هاي مرحله کشوري 

 اهکارگ تجهيز مسئول و کارشناسان همکاري با کارگاهی تجهيزات و مسابقه برگزاري محل بررسی  

 ر نمونه دتوجيهی کارشناسان و تشريح مقررات و قوانين مسابقات، نحوه اعمال تغييرات  هتشکيل جلس

 دستورالعمل نحوه ارزشيابی پروژه پروژه و

 هاي آن در سيستم نظارت بر تعريف پروژه و زيرپروژهCIS قهدهی قبل از شروع مساببراي نمره 

 ها و آموزش موارد ضروري و نظارت دگان و آشنائی با دستگاهکننبرگزاري جلسه توجيهی براي رقابت

کننده در محيط مسابقه )محل استقرار دستگاه، ميزکار وغيره( و کشی براي تعيين محل رقابتبر قرعه

 هاگذاري محلشماره

 ز برنامه به دفترمسابقات با همکاري کارشناسان و ارائه يک نسخه اروزانه بندي زمان هتنظيم برنام 

 المللی مهارتبينملی و مسابقات 

 گذاريهاي داوري و تنظيم فهرست نمرهگروه تعيين  

 ده و برطرف نمو روز مسابقه رسيدگی و شکايات کتبی را درهمان مدير رشته موظف است اعتراضات و

 .گزارش کتبی موضوع را به دفتر مسابقات ملی و بين المللی مهارت ارسال نمايد

 ق مدير درخواست کتبی از طري تيم مديريتی رشتهديد زمان مسابقه با موافقت در صورت نياز به تم

پذير خواهد المللی مهارت ارائه و پس از تاييد، تمديد زمان امکانرشته به دفتر مسابقات ملی و بين

 بود.

 کنندگان، در سيستم نظارت بر ورود نمرات روزانه تمامی رقابتCIS 

 کننده را براي ارزيابی راهنمائی هاي ارزيابید از پايان مسابقات،گروهمدير رشته موظف است هر روز بع

 کند.

 شده را کنترل، امضاء و تاييد نموده و تمامی فرم ها را به دفتر مدير رشته می بايست فرم هاي ارزيابی

 مسابقات ملی و بين المللی مهارت تحويل نمايد.

 هارتمو بين المللی مسابقات ملی  ها و صورتجلسات به دفترتحويل فرم 

 هارتباط مستمر و روزانه با دفتر مسابقات ملی و بين المللی مهارت و ارائه گزارش روزان 

  کميته فنی و نظارت اجرايیحضور در جلسات روزانه 

 مسئوليت رشته را  مدير رشته بعد از پايان مرحله کشوري يک دوره از مسابقات انتخاب و تا برگزاري مسابقات آتی
 ر خواهد بود.عهده دا

 .يک فرد می تواند در دوره هاي متعدد به عنوان مدير رشته انتخاب شده و فعاليت نمايد 
 .طراحی پروژه توسط تيم مديريتی رشته و با مسئوليت مدير رشته انجام خواهد شد 
 ين برنامه ه و امدير رشته با همکاري کارشناسان مسئول و معاون، تنظيم برنامه مديريت رشته را بر عهده داشت

بندي، وظايف افراد و موارد برگزاري مسابقات است و می بايست قبل از شروع شامل جزئيات مربوط به زمان
 مسابقات به صورت کتبی به اطالع دفتر مسابقات يا کميته اجرائی مسابقات برسد.
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 شرح وظايف کارشناس مسئول -(3) هپیوست شمار

گذاري قبل از شروع مسابقات جهت بارسخه شرح فنی رشته خود را آخرين ن کارشناس مسئول می بايست ترجمه

 بر روي سايت، در اختيار دفتر مسابقات ملی و بين المللی مهارت قرار دهد.

 مسابقات شروعاز  پیش کارشناس مسئولوظايف 

 اجرائی و نظارت مسابقات هآشنائی با کميت 

  خوشامدگوئی به آنهاو  داورآشنائی با کارشناسان 

 ظر گرفتن و با در ن درصد با همکاري کارشناسان 30قبلی تا حداکثر هپروژه و حفظ اصالت پروژ تغيير

 صورت موجود بودن يک نمونه پروژه()در شرايط ماده 

 ها با کمک ديگر ژهتلفيقی از بين پرو هيک پروژ هها يا تهيانتخاب يک پروژه از بين ديگر پروژه

شوري کپيشنهادي و موجود نبودن نمونه پروژه  هيک پروژ کارشناسان)در صورت موجود بودن بيش از

 سايت(در 

 هاي آن در سيستم تعريف پروژه و زيرپروژهCIS و ارائه فرمهاي طراحی شده به مسئول  دهیبراي نمره

 المللی مهارت قبل از شروع مسابقهدفتر مسابقات ملی و بين  CISسيستم 

 دهنده قهابنگهداشتن محتواي پروژه و عدم مذاکره با مس گرفتن تعهد اخالقی از کارشناسان در مکتوم

 و افراد ديگر

 هسخنيک  هنظارت بر تايپ و انجام کارهاي نقشه کشی و در صورت اطمينان از صحيح بودن آن ارائ 

 کنندگاناي تکثير به تعداد رقابتکتبی و فايل پروژه به  دفتر مسابقات بر

  ئی مسابقاتمستمر با مسئوالن اجراهماهنگی منظم و 

 شود.کنندگان گذاشته میآالت، ابزار و مواد مصرفی که در اختيار رقابتاطمينان از سالمت ماشين 

 کنندگانظر گرفته شده براي رقابتاطمينان از کفايت زمان و مواد مصرفی در ن 

 ت  رشته ها و تنظيم و تدوين دستورالعمل ايمنی و بهداشدستگاه هاطمينان از شرايط ايمنی کار با هم

 ا همکاري کارشناسانب

 کننده در محيط مسابقه )محل استقرار دستگاه، ميزکار وغيره( و کشی براي تعيين محل رقابتقرعه

 دير رشتهمها با نظارت گذاري محلشماره

 ها و آموزش موارد ضروريا دستگاهکنندگان براي آشنائی بتشکيل جلسه توجيهی براي رقابت 

 هکننده و برنامشته، کارشناس مسئول، کارشناس معاون، داور، رقابتنصب شرح وظايف مدير ر 

 ابقات در کارگاه برگزاري مسابقاتبندي روزانه مسزمان

 اسانکنندگان با کمک کارشنرقابت اطمينان از فضاي کافی براي کار 

 ناساناطمينان از وجود شرايط محيطی مناسب درکارگاه با همکاري کارش 
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 39 از  24 صفحه      1:1نسخه:  دوره مسابقات ملی مهارت                 نينوزدهم یدستورالعمل برگزار

 22/04/99تاریخ      

 مسابقه زمان در ولکارشناس مسئ وظايف

 رايی و داوران  به رقابت کنندگانتشکيل جلسه معارفه و خوشامدگويی و معرفی ناظران اج 

 انتخاب گروه -2-3کنندهگرفتن تأييد نهائی در صحت مقادير مواد مصرفی طبق فهرست از رقابت 

در صورت عدم رعايت دهنده کارشناسی )سه نفر( براي نظارت برکارگاه از نظر ايمنی و تذکر به مسابقه

 مسابقه دهندگاننکات ايمنی و ارزيابی 

 ول زمانی جد هکنندگان و دادن فرصت کافی به آنها براي آشنايی با پروژه و ارائپروژه به رقابت هارائ

 کنندگانپروژه به رقابت

 ز د و اچنانچه در طول مسابقه داوطلب يا کارشناس در تالش براي انتقال اطالعات فنی مشاهده شو

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

 را به  مدير رشته گزارش دهد.

 با همکاري )ع داده شودکاري به آنها اطال هشت و زمان باقيماندداکنندگان يادشرکت هزمان کاري هم

 (کارشناسان

 رت می بايست موضوع را با نظا مسئولکارشناس  ،صدرصورت عدم توافق کارشناسان در موضوعی خا

را به دفتر مسابقات ملی و بين  نهائی هنموده و نتيج گيري از کارشناسان حاضر حلمدير رشته با رأي

 درصد کارشناسان+ يک الزاميست( 50المللی مهارت اعالم نمايد. )حضور 

 در  يد و يا رفتاري مغرضانهرعايت ننماهاي مسابقات را کارشناس مسئولی که از مقررات و دستورالعمل

رصد د 50مسابقه داشته باشد، در صورت گزارش کتبی توسط مدير رشته و يا اکثريت کارشناسان )

دار عهده کارشناسان+ يک( به کميته اجرايی و بررسی صحت موضوع از ادامه کار محروم و فردي ديگري

 مسئوليت وي خواهد شد.

 مسئول سيستم  کارشناسان و رقابت کنندگان و ارائه به هب همهاي حضور و غياتکميل فرمCIS  استان

 (12و  11هاي شماره ی مهارت )فرمالمللمجري و دفتر مسابقات بين

 کنندگان، در سيستم ورود نمرات روزانه تمامی رقابتCIS 

 ش و براي کنندگان مراتب را به صورت کتبی به مدير رشته گزاردر صورت بروز بيماري براي رقابت

 رفته با هماهنگی دفتر مسابقات ملی و بين المللی مهارت اقدام نمايد. جبران زمان از دست

 رت عدم در صورت بروز مشکل در اجراي مسابقات، اگر در شرايطی کارشناسان اتفاق رأي نداشته باشند، در صو
گيري موضوع بوده  و موظف به رأي مغايرت موضوع با قوانين مسابقات،کارشناس مسئول براي اتخاذ تصميم نهايی

که کارشناسی شود. در صورتیدرصد کارشناسان + يک(، و با تاييد مدير رشته نهايی می 50نتيجه با رأي اکثريت )
گيري غايب باشد پس از جلسه نمی تواند در خصوص تصميم اتخاذشده اظهار نظر نمايد و برگزاري در جلسه رأي

 پذير نيست.  گيري، امکانمجدد جلسه رأي

 الملی مهارت يا کميته فنی مستقر در محل مسابقات مصوبات جلسه توسط مدير رشته به دفتر مسابقات ملی و بين
 ارائه و پس از تأييد قابل اجرا  خواهد بود.
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 از مسابقه پس کارشناس مسئولوظايف 

 ايد.شده را کنترل، امضاء و تاييد نمفرم هاي ارزيابی 

 المللی مهارت سري و محرمانه خواهد بود و مدير ييد و اعالم از طرف دفتر مسابقات بيننتايج تا زمان تأ

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

  و اجراي وظايف محوله مسئولهماهنگی کامل با مدير رشته و کارشناس 

 کنندگانرات و قوانين توسط رقابتت بر رعايت مقرنظار 

 ظر نهاي تحت ارزشيابی زير طرفانه در نظارت بر پروژههاي منطقی، عادالنه و بیاستفاده از روش

 و مدير رشته مسئولکارشناس 

 استانی خود را مورد ارزيابی قرار دهد.هم  هکنندتواند رقابتکارشناس معاون نمی 

 رادکنندگان و تطبيق آن با افابتد رقمسئوليت تکميل اسنا 

 کنندگانت اصول ايمنی توسط رقابتنظارت بر رعاي 

 کنندگاندر طول مسابقه به رقابت اعالم مستمر زمان مسابقه و ميزان وقت باقيمانده 

 کنندگانافراد غيرمسئول با رقابت هجلوگيري از تبادل افکار و مداخل 

 کارشناس  وشده با مدير رشته ها ظرف مدت مشخصپروژههاي ارزشيابی همکاري در تکميل برگه

 مسئول

 پرسی به منظور انتخاب کارشناس مسئول و همکاري با مدير رشته و کارشناس مسئول براي همه

 آينده همعاون مسابقات ملی مهارت دور

 ابقاتوط به برگزاري هرچه بهتر مسهمکاري با مدير رشته کارشناس مسئول در کليه موارد مرب 

 شود.ها، تعداد کارشناس معاون در هر رشته به طور مجزا تعيين میا توجه به شرايط متنوع رشتهب 
 .کارشناس مسئول و کارشناس معاون نمی توانند از يک استان باشند 
 گردد.المللی مهارت صادر میابالغ  اعضاي تيم مديريتی رشته توسط دفتر مسابقات ملی و بين 
 مراه هريتی رشته هاي مسابقات ملی مهارت به مسابقات جهانی به عنوان کارشناس در اعزام  اعضاي تيم مدي

 کننده، الزامی وجود ندارد.رقابت
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 تجهیزکارگاه شرح وظايف مسئول فني و -(5) هپیوست شمار

 هماهنگی و همکاري الزم با اعضاي تيم مديريتی رشته 

 زات، ابزار و مواد مصرفی هر تجهي سازي وسايل موردنياز طبق فهرستآالت، آمادهنصب ماشين

 رشته

 ها با تجهيزات و دستگاه کنندگان.همکاري با کارشناسان براي آشنايی رقابت 

 کارشناس  ومکاري مدير رشته اصالح و به روز رسانی مشخصات فنی، ابزار و تجهيزات و مواد، با ه

 مسئول

 انربوط به رقابت کنندگو اسناد م هابراي حفظ و نگهداري پروژه الزم امکانات تأمين 

 سازماندهی و کنترل مواد پروژه طبق شرح فنی رشته 

  الزم براي ارزشيابی به تيم داوريدر اختيار قرار دادن ابزار استاندارد 

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

  ،و امکانات ديگر براي مسابقاتنور اطمينان از فضاي مناسب و ايمنی کارگاه 

  مسئولجايگزينی ابزار و تجهيزات در صورت خراب شدن ابزار با هماهنگی کارشناس  

 فضا براي استقرار ابزار رقابت کننده تأمين 

 ارزشيابی پروژه خودداري از هر گونه مداخله در طراحی و 

 شناسانکنندگان و کاربت به رقابتطرفانه نساعمال رفتار بی 

 کنندگانمورد با رقابترتباط بیعدم ا 

 .تعيين و ابالغ مسئول فنی و تجهيز کارگاه به عهده مدير کل استان ميزبان مسابقات است  
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 شرح وظايف مسئول مسابقات ملي مهارت استان در مرحله کشوری -(6) هپیوست شمار

ان و مسئوالن کنندگان، کارشناسرقابتميان به عنوان رابط اصلی مسئول برگزاري مسابقات ملی مهارت در استان 

 ،وباجتماعی مطل فردي و ست که با مديريت کارآمد و رفتارهايا يرضروبنابراين ، است اجرائی مسابقات

ی ياجرامسئوالن  وتا پايان مراسم اختتاميه و بازگشت به استان مربوط با تيم  اعزامقبل از  را هاي الزمهماهنگی

 :برگزاري مناسب مسابقات ضروريستبراي به نکات زير توجه لذا مسابقات ايجاد نمايد. 

 ملی مهارت. مراجعه روزانه به سايت دفتر مسابقات و دريافت تمامی اطالعات و اخبار در ارتباط با مسابقات 
 احل شهرستانی و استانیقات در مرريزي، هماهنگی و نظارت بر اجراي مساببرنامه 

 هفرات برتر استان جهت اعزام به مسابقات مرحلناي برگزار شده براي ريزي، هماهنگی و نظارت بر اردوهبرنامه 

 کشوري
 کشوري هه مسابقات مرحلبريزي و هماهنگی اعزام نفرات برتر برنامه 

 هاي مناسب، ابزار و تجهيزات کافی و الزم در طول اجراي مراحل استانی و هماهنگی تهيه و تدارك کارگاه

 المللی مهارتمسابقات ملی و بين تأييد دفتر کشوري مطابق با مشخصات فنی مورد

 هاي گروهی با هماهنگی دفتررسانی صحيح مسابقات مراحل شهرستانی، استانی و کشوري به رسانهاطالع 

 المللی مهارتمسابقات ملی و بين

 سابقات ملی و بين المللی مهارت مهاي مربوط به دفتر و ارسال گزارش هتهي 
 کنندگان يمانه با رقابتنزديک و صم هايجاد رابط 

  و ...(لباس فرم  ،نیکفش ايم ،لباس کار )کنندگان ملزومات مورد نياز رقابتکامل و سالم بودن اطمينان از 

 مسابقات ملی  ز طرف دفتراشده م ابزار و وسايل اعالشامل کنندگان اطمينان از وجود ابزارآالت مورد نياز رقابت

 المللی مهارتو بين

  ت و بازگشت به استانبه محل برگزاري مسابقازمان اعالم شده  کنندگان درمنظور اعزام رقابتهماهنگی به 

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

 ه آن به سرپرست تيم اعزامی استانو ارائ در فرم تايپ شده(

 قبل از اعزام کنندگان رقابتکامل شرح وظايف  دقيق آن و توجيه همطالع کنندگان ودريافت شرح وظايف رقابت

 به مسابقات

 المللی مهارت هماهنگی کامل با دفتر مسابقات ملی و بين 
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شرح وظايف سرپرست تیم اعزامي از استان در مرحله کشوری  -(7) هپیوست شمار

 مسابقات

زمان برگزاري مرحله  درو مسئوالن اجرائی استانی کنندگان رقابتيه ميان کلبه عنوان رابط اصلی سرپرست تيم 

هاي ماهنگیه، اجتماعی مطلوبفردي و  با مديريت کارآمد و رفتارهاي از اينرو می بايست ، کشوري مسابقات است

اجرائی مسئوالن يم و تتا پايان مراسم اختتاميه و بازگشت به استان مربوط با  اعزام رقابت کنندگانقبل از را  الزم 

 :ريستبرگزاري مناسب مسابقات ضروبراي توجه به نکات زير  بنابراينايجاد نمايد. ملی مهارت مسابقات 

 المللی مهارت در ت ملی و بيناعالم شده از سوي دفتر مسابقاکنندگان در تاريخ حضور سرپرست تيم و رقابت

 محل برگزاري مرحله کشوري

  هن مربوطتا بازگشت به استا اعزاملحظه  کنندگان ازوحی رقابتکامل به وضعيت جسمی و رتوجه 

  رقابت کنندگاناطمينان از همراه داشتن اصل شناسنامه يا کارت ملی 

  مسابقات محل برگزاري حضور دائمی در 

  ملی و بين  سابقاتم دفتربه و شکايات احتمالی به صورت کتبی کنندگان مشکالت رقابتارائه گزارش موارد و

 لی مهارتالمل

  و جلسات روزانه سرپرستان در طول زمان برگزاري مسابقاتتوجيهی  هجلسدر شرکت 

  رگزاري افتتاحيه و اختتاميه و روزهاي ب مراسمبرگزاري حين  درتيم  اعضاي آرامش و حفظ انضباطايجاد

 مسابقات و بازديدها

  تحت  يمهاي الزم در خصوص تاهنگیمهارت و ايجاد همملی و بين المللی مسابقات  دفتر همکاري مستمر با

 سرپرستی

 به استان  بازگشت تيمهماهنگی براي هاي تفريحی بازديدها، مراسم و برنامهتمامی کنندگان در همراهی  رقابت

 پس از مراسم اختتاميه مربوطه 
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 کنندگان در مرحله کشوریشرح وظايف رقابت -(8) هپیوست شمار

 مسابقات برگزاري مرحله کشوري اعزام به محلبراي ستان هماهنگی کامل با مسئوالن ا 

 و استان  تهيه شده درابزار همراه کنترل جديد به همراه داشتن اصل شناسنامه يا کارت ملی و دو قطعه عکس

 از اعزام تکميل آن قبل سالم بودن و اطمينان يافتن از 

  پزشکی(به همراه داشتن دفترچه بيمه )در صورت نياز به دريافت خدمات 

  مسابقاتتمام مراحل برگزاري رعايت شئونات اخالقی و اسالمی در 

 توجيهی ات شرکت در جلس 

 مسابقات و زمان استراحت برگزاري در طول و خويشتن داري حفظ آرامش 
 بل از شروع يک روز ق هرشته مربوط اعضاي تيم مديريتی با هماهنگیها بازديد از کارگاه و آشنائی با دستگاه

 مسابقات
 مسابقات هشرکت در مراسم افتتاحي 
  شدهديده هاي تدارك انجام مسابقات، صرف غذا و برنامه برايحضور به موقع 
  مسابقاتزمان برگزاري رشته در طول  اعضاي تيم مديريتیتبعيت کامل از دستورات 
  ات طول زمان برگزاري مسابقدر و اصول ايمنی و بهداشت قوانين و مقررات کارگاهی  کليهرعايت 
 در تمام مراحل برگزاري ابزارآالت از محل مسابقات و کار هخارج ننمودن قطع 
  ولنمودن مشکل پيش آمده با مدير رشته يا کارشناس مسئمطرح در زمان بروز مشکل و باال بردن دست 
 ده ارائه اعتراض به صورت کتبی به سرپرست تيم جهت پيگيري در صورت عدم رسيدگی به اعتراض مطرح ش

 مان مسابقه در ز
 در طول مسابقات. الکترونيکی ديگر هعدم استفاده از تلفن همراه و هر وسيل 
 از طرف  تعيين شده شروع کار با توجه به دستور کارشناسان و ترك کارگاه به محض ابالغ دستور پايان وقت

 کارشناسان.
 اوليه تحويلی موادها و ابزار تحويلی و دقت در جهت استفاده مطلوب و ضايع نکردن حفظ دستگاه  

  ات مسابقري برگزادر صورت نياز به خروج از محل هماهنگی با سرپرست تيم  
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 های ارزشیابيتكمیل فرم هدستورالعمل نحو -(9) هپیوست شمار

 شده و امتياز آنها است.هاي طراحیها و زيرپروژهداوري در مسابقات ملی مهارت بر اساس پروژه

نمايند، بدين صورت که پروژه به موارد می تکميلرا  6نهايی، فرم شماره  هته بر اساس پروژابتدا تيم مديريتی رش

 شود.در فرم قيد می هواضح و مختصر با ذکر امتياز مربوط ،فنی مورد نظر تقسيم شده، و هر مورد به صورت مشخص

شود.  100امتياز موارد بايد  بوده و جمع کل 100بايست کسري از بايد توجه شود که امتياز هر مورد فنی می 

و زمان  (Judgement)يا داوري  (Subjective)کيفی  (،Objective)الزم است تا نوع هر مورد فنی از نظر کمی 

 دهی آن )پايان هر روز يا پايان مسابقه(  مشخص گردد.نمره

 هبايست فرم زيرپروژه مربوط( می6با توجه به نوع هر آيتم )هر رديف از فرم شماره  6پس از تکميل فرم شماره 

 شود. تکميلنيز 

هاي نمونه پس از تکميل، به امضاي تيم مديريتی رشته رسيده و يک روز قبل از شروع مسابقات به دفتر کليه فرم

 مسابقات ملی و بين المللی مهارت ارسال گردد.

ي با ابزارهاي اندازه گيري باشد، مثل شود که قابل اندازه گيرهايی گفته می: به پروژه(Objective) هاي کمیپروژه

 اندازه گيري ابعاد قطعه کار. و يا به صورت بله و خير مثل عملکرد يک قسمت می باشد.

شود. چون اين نوع ارزشيابی با تلرانس مربوط مشخص می هها بارم سؤال مشخص شده و نحودر طراحی اين پروژه

مربوط را ارزشيابی کند همان  هاين هر کارشناسی در هر زمان پروژها کامالً مشخص و واضح هستند، بنابراز پروژه

 کننده خواهد داد.نمره را به رقابت

mm245*50 : اندازه قطعه کار 1مثال         نمره 10بارم 

 .شودنمره کاهش داده می 2ميليمتر خطا  2به ازاي هر 

 ه/خير(المپ اول روشن می شود؟ )بل 1با زدن کليد : 2مثال

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

 2شود. و در مثال نمره کاسته می 2ميليمتر خطا  2شود، در غير اين صورت به ازاي هر کننده داده میرقابت

صورت بله و خير می باشد. بدين علت هر کارشناسی  رقابت کننده يا همه نمره را می گيرد يا اصال نمی گيرد و به

اي غيرواقعی بدهد و بالطبع همه يک نمره را خواهند داد. هنگام تواند نمرهنمی ،هاي کمی را داوري کندپروژهکه 

 نمايند.دهی نيز تيم داوري صرف نظر از تعدادشان فقط يک نمره را به هرآيتم داده و امضا مینمره

28 
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شود که قابل اندازه گيري با ابزارهاي اندازه گيري نباشد هايی گفته می: به پروژه(Subjective) هاي کيفیپروژه

 مانند خوشمزگی يک کيک يا تميزي کار.

 10تا  1 هزمان به پروژه نمرطور همکارشناس به 5ها بدون در نظر گرفتن امتياز سؤال، در داوري اين نوع از پروژه

طور د و پس از بررسی پروژه به در اختيار دار 10تا  1ه هر کارشناس يک سري برگه دهند. به اين صورت کمی

مرات بيش کارشناس، چنانچه ن 5نمرات  هدهند، پس از مشاهدمی 10تا  1اي بين کارشناس نمره 5زمان هر هم

در برگه مربوط ثبت نمره  5بايست دوباره نمره بدهد، سپس هر نمره با ديگران اختالف داشته باشد وي می 3از 

 گردد.شده و امضا می

گيري ها نيز مانند پروژه هاي کيفی قابل اندازه گيري با ابزارهاي اندازه: اين پروژه(Judgement)هاي داوري پروژه

 نبوده و کارشناسان با توجه به تخصص خود نسبت به ارزيابی پروژه اقدام می کنند.

صورت جداگانه پس از مشاهده کار  کارشناس به 3ر نظر گرفتن امتياز سؤال، ها بدون ددر داوري اين نوع از پروژه

 نياز مشتري(: به ترتيب زير می دهند )در مقايسه با استاندارد صنعت و 3تا  0رقابت کننده به وي يک نمره از 

 = براي انجام ندادن کار و يا کار خيلی ضعيف که مورد قبول صنعت نباشد. 0نمره 

 انجام شده ولی پايين تر از سطح استاندارد صنعت می باشد. = کار 1نمره 

 = کار انجام شده مطابق استاندارد صنعت می باشد. 2نمره 

 = کار انجام شده باالتر از حد صنعت و مورد رضايت کامل مشتري می باشد 3نمره 

اصلی ثبت  شناس در برگهکار 3هر کارشناس به صورت جداگانه نمره خود را در برگه ثبت کرده و سپس نمره هر 

بايست س مینمره خواهد بود و در صورت اختالف بيش از يک نمره کارشنا 1می شود. حداکثر اختالف بين نمرات 

 نمره خود را اصالح کند.

 کند. هر کارشناس در قبال نمره اي که می دهد مسئول بوده و می بايست بتواند از نمره داده شده دفاع

 خود استفاده کند. 3تا  0م ارزشيابی بايد از تمامی نمرات هر کارشناس در هر آيت

ر غير اين صورت بايد مجددا نمره دهی کند و د ،خود استفاده نکرده باشد 3تا  0چنانچه کارشناسی از همه نمرات 

 کنار گذاشته می شود. (Judgement)به دليل نداشتن تخصص کافی از ارزشيابی پروژه هاي داوري 
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 زمان مسابقات : دهي درنمره

اکتسابی با قيد  ههاي مورد نظر توسط گروه داوري ارزشيابی شده و نمرهاي کمی آيتمدهی پروژهدر خصوص نمره

شود در نهايت گروه داوري فرم تکميلی را امضا نموده و تيم مديريتی رشته نيز توضيحات در فرم مربوط ثبت می

 نمايند.فرم مورد نظر را تاييد می

خود را  10تا  1نمره  بارم،س بدون در نظر گرفتن پنج کارشنا ،هاي کيفی با توجه به دستور العملپروژه در مورد

 به صورت همزمان روي برگه نشان داده و توسط کارشناس ناظر در فرم ثبت می شود.

را به  3تا  0ره کارشناس بدون در نظر گرفتن بارم، نم 3 ،در مورد پروژه هاي داوري نيز با توجه به دستورالعمل

 رقابت کننده داده و هر سه نمره در برگه اصلی ثبت و امضاء می گردد.

 نمايند.ا تاييد میدر نهايت تمامی کارشناسان فرم را امضا نموده پس از آن تيم مديريتی رشته نيز فرم مورد نظر ر

قرار گيرد. الزم به ذکر است تمامی بايست در دفتر مسابقات ملی و بين المللی مهارت ها میدر انتها تمامی فرم

 ود.هاي ارزشيابی شده می بايست  در همان روز ارزشيابی به دفتر مسابقات ملی و بين المللی مهارت ارسال شفرم
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 رقابت کنندگان يو عموم یحرفه ا تیصالح ديیفرم تأ -(10)پیوست شماره 

  

  

 فرم تأييد صالحيت حرفه اي و عمومی رقابت کنندگان

 رشته :

 نام رقابت کننده : استان :

 مدير محترم دفتر مسابقات ملی و بين المللی مهارت

 با احترام

 بدينوسيله صالحت حرفه اي و عمومی رقابت کننده فوق مورد تأييد اين اداره کل می باشد.

 

 امضاء : نام مدير کل استان :
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 ابقات جهاني مهارتاردوی آماده سازی مس تعهدنامه -(11)پیوست شماره 

 اردوي آماده سازي مسابقات جهانی مهارت تعهدنامه متن

 درج مشخصات کامل -1

 

 شرايط و متون حقوقی :-2

امل خود را جهت حضور در اردوي کبا مشخصات مذکور بدينوسيله آمادگی  ....................................اينجانب .......

موزش فنی و حرفه اي کشور برگزار می گردد که توسط سازمان آ ..........................................آماده سازي ...............

خالقی در دوره ابراساس موارد مشروح ذيل اعالم می دارم و تعهد می نمايم که با رعايت کليه اصول انضباطی و 

عدم کسب  هارت به علت حذف رشته ياها و آزمون ها حضور يابم و در صورت عدم اعزام به مسابقات جهانی م

المللی مهارت هيچگونه اعتراضی امتياز الزم طبق شاخص هاي تعيين شده از طرف دفتر مسابقات ملی و بين

 نخواهم داشت.

 موارد مشروح : -3

 .حضور جدي و مستمر و تمام وقت در اردوها اجباري است 

 ا شاخصهاي ام به مسابقات جهانی مهارت مطابق بسازمان در انتخاب افراد در پايان دوره تخصصی جهت اعز

 تعيين شده صاحب اختيار بوده و شرکت کننده هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

 .سازمان هيچ تعهدي نسبت به وضعيت نظام وظيفه برگزيدگان نهايی نخواهد داشت 

 بود حضور در دوره آموزشی اردو به معنی اعزام حتمی به مسابقات جهانی مهارت نخواهد 

 ی ممانعت سازمان اختيار دارد در صورت بروز هر گونه مشکل از طرف برگزيدگان از ادامه دوره فرد خاط

ه دوره از فرد بعمل آورد و در اين صورت و يا در صورت انصراف برگزيده در اثناي اردو هزينه هاي مربوط ب

 مذکور به حساب خزانه دريافت خواهد شد.

  و گرفتن آن بر عهده شخص شرکت کننده می باشد.داشتن گذرنامه الزامی است 
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  هجدهمین دوره مسابقاتها در استان ييکارآشاخص -(12پیوست شماره )
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 مسابقات  یبرگزار نديفلوچارت فرآ -(13پیوست شماره )

  

اطالع رسانی و 

 فراخوان

 مرحله کشوری

ش
دان

ت 
ری

دی
م

 

 مرحله شهرستاني

 مرحله استاني

 تیم استان

 اده سازیآم

يم
ت

ی
مان

از
س

را
ی ف

ها
اه 

تگ
دس

ی 
ها

*
 

* عو
مد

ور 
ش

م ک
تي

 

 اختتامیه رسمي

 ارزيابي فرآيند

از 
18 

ت 
غای

ر ل
تي

16 
اه

د م
دا

مر
 

20 
ت 

غای
د ل

دا
مر

30 
ذر

آ
 

 ثبت نام
 

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

 رشته استان ردیف

 فناوری آب آذربایجان شرقی 1

 )تيمی دو نفره( رباتيک قزوین  2

 cncتراش و فرز  مرکزی 3

 )تيمی دو نفره(فناوری مد، گل آرایی، طراحی فضای سبز اصفهان 4

 تهویه و تبرید خوزستان 5

 جوشكاری چهارمحال و بختياری 6

 گرافيکطراحی ، راهكارهای نرم افزاری برای تجارت فارس 7

 ، نجاری سازه های چوبیکنترل صنعتی، اتصاالت چوبی  البرز 8

 لوله کشی و گرمایشی، تاسيسات الكتریكی، الكترونيک، کابينت سازی تربيت مربی 9

 فناوری خودرو، صافكاری خودرو، نقاشی خودرو تهران 10

 آجرچينی، کاشيكاری دیوار و کف، گچكاری یزد 11

 کرمان 12
، ساخت و  تعمير و نگهداری ماشين آالت سنگين، طراحی مهندسی مكانيک

 نفره( هس)تيمی توليد

 جواهرسازی سيستان و بلوچستان  13

 )تيمی دو نفره(مكاترونيک خراسان رضوی 14

 آشپزی، قنادی ، طراحی صفحات وب، مدیریت سيستم های تحت شبكه مازندران 15

 ، اپليكيشن موبایل)تيمی دو نفره(امنيت شبكه متعاقباً اعالم می شود 16
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 ارتجدول سابقه حضور در مسابقات جهاني مه -(15پیوست شماره )

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

 رشته استان

جمع  ادوار مسابقات جهانی

شرکت 

 کنندگان
2015 2017 2019 

 2 1  1 جواهر سازی تهران

 2  1 1 مكاترونيک خراسان رضوی

 2  1 1 رباتيک فارس

 2  1 1 الكترونيک کرمان

 2 1  1 فناوری آب یزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


