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مقدمه
توسعه فناورانه و دانش بنیان حرف و مشاغل در خوشه های صنعت ،خدمات ،کشاورزی و فرهنگ و هنر ،فرآیندی
ساختارمند ،جهانشمول ،بلند مدت و آیندهنگر می باشد که این رشد و جهش در کسب و کار ،کارآفرینی و اقتصاد
ملی ،الزمه ورود به عرصه های تجارت و رقابت های جهانی می باشد .همچنین استقرار و اجرای نظام آموزش و
سنجش صالحیت حرفه ای و نظام برگزاری مسابقات مهارت توأمان تابع برگزاری رویدادها و مسابقات مهارت ویژه
جوامع مختلف هدف میباشد که در عرصه های ملی و بین المللی اتفاق می افتد .نخبگان مهارتی سردمداران و
پیشروان جهش و شتاب در دستیابی به این امر مهم می باشند.
آموزش و تربیت نخبگان مهارتی نیازمند عزم ملی تمامی وزارتخانه ها ،ارگان ها ،سازمان ها و موسسات در بخش
های بازار کار و آموزش می باشد .این عزم ملی شامل سیاستگذاری ،برنامه ریزی و اجرای رویدادها و ساماندهی
سرمایه ها و نیروهای انسانی شاغل و کارآفرین در سطوح باالی فناوری و دانش کاربردی می باشد.
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فصل يكم :ضرورت ،اهداف و تعاريف مسابقات
ماده  -1ضرورت برگزاری مسابقات ملي مهارت
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان متولی اصلی و ذیصالح تربیت نیروی کار ماهر در کشور (منطبق
با مفاد مواد  107و  108قانون کار) ،همواره بر تربیت نسلی جوان و آینده ساز برای تضمین کیفیت خدمات و
تولیدات و ارتقاء سطح مهارتی مشاغل تأکید داشته است.
برگزاری رویدادهای مهارتی در سطح جهانی همواره راهی برای عرضه بهترین سطح کیفیت مهارت بوده است.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از دیرباز مسئولیت برگزاری مسابقات ملی مهارت را به عنوان تنها رویداد
مهارتی رسمی کشور بر عهده داشته است.
مسابقات ملی مهارت فرصتی است برای ایجاد انگیزه در جوانان از طریق پدید آوردن فضای سالم رقابت .این فرصت
عامل ارتقای سطح بهره وری آموزش های مهارتی وگسترش جغرافیای مهارت آموزی ،جهت ایجاد شرایط اشتغال
پایدار می باشد.
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ماده  -2اهداف مسابقات ملي مهارت
 ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی در بین جوانان کشور

 معرفی آموزشهای مهارتی و اهمیت نقش آن در توسعه اقتصاد به عموم مردم ،جلب نظر مسئوالن ،بنگاههای
اقتصادی ،آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای ،صنایع و صنوف برای مشارکت هرچه بیشتر در اجرای مسابقات
ملی مهارت.

 ایجاد بستر مناسب برای ارتقای سطح کیفی مهارتهای حرفهای کشور تا سطح مهارتهای جهانی و شناسایی
کمبودها در آموزشهای فنی وحرفهای و برنامهریزی برای رفع آنها
 فراهم نمودن فرصت رقابت سالم میان جوانان کشور
 ایجاد انگیزه در جوانان برای کسب مهارت

 ارتقاء کیفیت استانداردهای آموزش مهارت در کشور

 به روز رسانی زیرساخت ها ،فناوری ها و نظام آموزش مهارتی

 به روز رسانی و ارتقاء شایستگی ها و صالحیت های حرفه ای افراد جویای کار و شاغلین جامعه هدف
 ایجاد فرصت مناسب برای تبادل اطالعات فنی و تجارب حرفهای بین شاغلین و بنگاه های اقتصادی

 افزایش بهره وری آموزش های مهارتی ،ارتقاء و تکمیل مهارت به اقشار مختلف در مقاطع مختلف تحصیلی و
دانشگاهی با چشم انداز ایجاد شرایط اشتغال پایدار
 کشف استعدادهای برتر حرفهای ،استادکاران و نخبگان مهارتی جامعه هدف و ایجاد فرصت مناسب برای
شکوفایی مهارتها و معرفی آنان به صنایع و بنگاه های اقتصادی ،شتاب دهنده ها و استارتاپها.
 تشویق نخبگان مهارتی در ایجاد و توسعه شرکت های مهارت بنیان و انتقال دستاوردهای مهارتی

 ایجاد عزم ملی جهت مشارکت موثر و حمایت کامل مادی و معنوی ارگان ها و نهادهای مرتبط از برگزاری
مسابقات ملی مهارت
 اهتزاز پرچم پر افتخار جمهوری اسالمی ایران در سطح بین المللی
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ماده  -3تعاريف
مسابقات ملی مهارت:

مسابقات ملی مهارت ،رقابتی سالم میان جوانان کشور در زمینه مهارت های فنی و حرفهای است که موجب
شناسایی و کشف استعدادهای برتر و نخبگان مهارتی میگردد.
رقابت کننده:

فردی که با اطالع از قوانین مسابقات ملی مهارت و دارا بودن شرایط مندرج در این منشور و دستورالعمل مربوطه،
در این مسابقات شرکت نموده و در رشته مورد نظر به رقابت می پردازد.
ستاد اجرایی مسابقات ملی مهارت:

وظیفه این ستاد ،در سطح ملی اتخاذ سیاستهای کالن مسابقات مهارت و تصمیم گیری در خصوص برنامه های
پیشنهادی کمیتههای اجرائی ستادی و استانها و ابالغ جهت اجرا میباشد.
دفتر مسابقات ملی و بينالمللی مهارت:

مسئول برنامهریزی ،سازماندهی و اجرای مسابقات و هدایت عوامل اجرایی در برگزاری همه مراحل مسابقات ملی
مهارت و حضور در مسابقات جهانی مهارت می باشد .با توجه به ارتباط مستقیم سازمان جهانی مهارت در خصوص
وظایف مربوط به برنامهها و هماهنگیهای الزم با کشورهای عضو از طریق نماینده فنی کشورها ،مدیر مسابقات
ملی و بینالمللی مهارت به عنوان نماینده فنی ایران در سازمان جهانی مهارت معرفی خواهد شد.
کميته فنی و نظارت اجرائی:

وظیفه این کمیته تهیه دستورالعمل ها ،برنامه ریزی اجرای صحیح مسابقه ،آموزش و نظارت فنی و رسیدگی به
مشکالت و اعتراضات رقابتکنندگان ،کارشناسان ،سرپرستان تیم ها و سایر موارد مربوطه می باشد.
کميته پشتيبانی و جذب مشارکت:

وظیفه این کمیته تجهیز و آماده سازی سایت های برگزاری مسابقات ،ارتباط با صنایع ،اتحادیه ،صنوف و واحدهای
تولیدی و خدماتی و حامیان برای جذب همکاری و مشارکت آنان در برگزاری هر چه بهترمسابقات است
کميته آموزش و تجهيز:

وظیفه این کمیته آماده سازی زیرساخت ها و تجهیز سایت های برگزاری مسابقات و اردوهای آماده سازی مطابق
شرح فنی مسابقات و دستورالعمل های کمیته فنی و نظارت اجرائی می باشد.
کميته تبليغات و اطالعرسانی:

وظیفه این کمیته تبلیغ واطالعرسانی درخصوص مراحل مختلف مسابقات به طرق مختلف از جمله پوستر،
بروشور،تیزر تلویزیونی و رادیویی و رسانههای گروهی ،برگزاری مراسم افتتاحیه ،اختتامیه مسابقات است.
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کميته برگزاری مرحلة کشوری مسابقات ملی مهارت:

برگزاری مرحله کشوری مسابقات ملی مهارت ،برعهده این کمیته می باشد.
کميته استانی مسابقات ملی مهارت:

برگزاری مسابقات ملی مهارت در مرحله شهرستانی و استانی برعهده کمیته اجرایی مسابقات مهارت استان است.
مدیریت اجرایی رشته:

ترکیبی از کارشناسان متخصص متشکل از مدیر رشته،کارشناس مسئول و کارشناس معاون ،کارشناس تجهیز،
کارشناس ایمنی و بهداشت و کارشناسان فنی هر رشته میباشد.
مدیر رشته:

مدیر رشته فردی است که توسط دفتر مسابقات ملی و بین المللی مهارت و از بین افرادی که حداقل  2دوره سابقه
حضور در مسابقات ملی و یا جهانی مهارت به عنوان کارشناس مسئول ،کارشناس معاون و یا کارشناس همراه را
داشته باشند انتخاب می شود .مدیر رشته وظیفه مدیریت ،هدایت و رهبری رشته را در هر دوره از مسابقات بر
عهده دارد.
کارشناس مسئول:

مسئولیت هدایت و هماهنگی کارشناسان داور و رقابتکنندگان ،برای اجرای صحیح و مناسب مسابقات در رشته
مورد نظر را با نظارت مدیر رشته برعهده دارد .مسئولیت برگزاری مسابقات در یک رشته تخصصی را با هماهنگی
کامل مدیر رشته عهده دار می باشد.
کارشناس معاون:

همیار مدیر رشته و کارشناس مسئول در اجرای مسابقات است.
کارشناس فنی:

حداقل  2نفر از کارشناسان متخصص و معتمد که وظیفه همکاری با کارشناس مسئول و مدیر رشته جهت برگزاری
مطلوب مسابقات بر عهده دارد.
کارشناس ایمنی و بهداشت ):(HSE

مسئولیت تأمین شرایط ایمن کار در زمان برگزاری مسابقات را عهده دار می باشد.
مسئول فنی و تجهيز کارگاهها:

وظیفه آمادهسازی و تجهیز کارگاهها قبل از مسابقات بر اساس فهرست اعالم شده از سوی مدیر رشته  ،نظارت
برکارکرد دستگاهها و تجهیزات در طول مسابقات و رفع اشکاالت احتمالی را با هماهنگی مدیر رشته بر عهده دارد.
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مسئول مسابقات ملی مهارت در استانها:

مسئول برگزاری مسابقات ملی مهارت در استانها بوسیله مدیرکل استان تعیین و به عنوان رابط بین استان و دفتر
مسابقات ملی و بینالمللی مهارت در خصوص برگزاری مسابقات ملی مهارت انجام وظیفه مینماید.
سرپرست تيم استان:

به عنوان رابط اصلی مابین رقابتکنندگان،کارشناسان و مسئوالن اجرایی در زمان مسابقات است .این فرد توسط
استان اعزامکننده انتخاب و به دفتر مسابقات بینالمللی مهارت معرفی میگردد.
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فصل دوم :ساختار و ارکان مسابقات ملي مهارت
ماده  -4ساختار مسابقات

ماده  -5ارکان مسابقات
 ستاد اجرایی مسابقات ملی مهارت
 کمیته استانی مسابقات ملی مهارت
 کمیته برگزاری مرحلة کشوری مسابقات ملی مهارت
 دفتر مسابقات ملی و بینالمللی مهارت
 تیم مدیریت رشته
 رقابت کنندگان
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فصل سوم :فرآيند اجرايي مسابقات
ماده –6نحوه اطالع رساني
اطالعرسانی از طریق جراید عمومی و وسایل ارتباط جمعی به صورت سراسری و کشوری و از طریق مکاتبات یا
مراجعه حضوری به تمامی سازمانهای آموزشی و صنعتی و اصناف ،ارگانهای آموزشی ،صنعتی و کانونهای فرهنگی
و انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای انجام می پذیرد.
ماده  -7شرايط ثبت نام متقاضيان در مسابقات مهارت
شرایط  ،نحوه ثبت نام و تاریخ دقیق سن شرکت کنندگان در دستورالعمل مسابقات هر سال ابالغ می گردد.
ماده–8مراحل برگزاری مسابقات
مسابقات در سه مرحله شهرستانی ،استانی و کشوری برگزار میشود.
مرحله شهرستاني

در این مرحله هر استان مجاز می باشد نسبت به شناسایی افراد واجد شرایط اقدام و پس از ارزشیابی الزم (کتبی،
عملی ،مصاحبهای )...،و درج نمره اکتسابی در پورتال دفتر مسابقات تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام اقدام نماید.
تبصره  -1هر استان می بایست نسبت به طراحی سازوکار مناسب و یکسان جهت ارزشیابی متقاضیان هر رشته
اقدام نماید.
مرحله استاني

اجرای این مرحله در سطح استانها و بر اساس پروژههای عملی خواهد بود.
 مدت زمان مسابقه :حداقل  4و حداکثر  8ساعت
 نحوه سنجش :پروژه عملی

در این مرحله نفر برتر هر استان در هر رشته که حد نصاب امتیاز را کسب کرده باشد به مرحله کشوری راه مییابد.
کپی فرم ثبت نام به همراه تمامی مدارک و تأییدیه صالحیت اخالق حرفهای راه یافتگان به مرحله کشوری
میبایست به دفتر مسابقات ملی و بینالمللی مهارت ارسال شود.
تبصره  -2ادارات کل موظفند تنها در صورت تایید کمیته فنی استان اقدام به اعزام برگزیدگان مرحله استانی به
مرحله کشوری نمایند .این تایید ناشی از گزارشات کتبی و شفاهی در خصوص اشتیاق ،انگیزه و مهارت های فنی
و تخصصی از عملکرد برگزیدگان خواهد بود.
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مرحله کشوری

در مرحله کشوری مسابقات ،منتخبین استانها (یک نفر یا یک تیم در هر رشته از هر استان) ،در محلهای تعیین
شده از طرف ستاد اجرایی در حداکثر  4روز کاری با یکدیگر به رقابت می پردازند
 مدت زمان مسابقه :حداکثر  22ساعت
 نحوه سنجش :پروژه عملی

 تاریخ برگزاری مرحله کشوری در دستورالعمل هر دوره ابالغ خواهد شد.
تبصره  -3اعزام برگزیدگان ملی به مسابقات جهانی مهارت از سوی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور منوط به
وجود شرایط عمومی و اختصاصی و موفقیت برگزیدگان در اردوهای انتخابی تیم ملی مهارت خواهد بود و مدال
آور مسابقات ملی مهارت بودن تعهدی برای اعزام قطعی مدال آوران مسابقات ملی به مسابقات جهانی مهارت ایجاد
نخواهد کرد.
ماده – 9طراحي پروژه
مرحله شهرستاني

در این مرحله استانها می توانند از آزمون ها و پروژه های طراحی شده توسط استانها و یا پروژه های بارگذاری شده
در سایت دفتر مسابقات استفاده نمایند.
مرحله استاني

پروژه مرحله استانی به صورت عملی (حداقل  4وحداکثر  8ساعت می باشد) و با حضور مربیان و متخصصان درون
و برون سازمانی هر استان طراحی و برگزار می گردد.
تبصره  -1طراحان پروژه میتوانند از کارشناسان با تجربه سازمان ،واحدهای صنعتی و خدماتی و اصناف و اساتید
دانشگاهها باشند.
(بانک پروژههای سالهای گذشته در سامانه اینترنتی دفتر مسابقات ملی و بینالمللی مهارت به نشانی
 WWW.SKILL.IRANTVTO.IRموجوداست).
مرحله کشوری

نمونه پروژههای مرحله کشوری در رشتههای مشخص و مجاز و تحت نظارت دفتر مسابقات ملی و بینالمللی مهارت
و توسط کمیته تخصصی رشته متشکل از متخصصان و مربیان درون و برون سازمانی ،مدرسان دانشگاهی و صاحب
نظران اصناف و واحدهای صنعتی مربوطه و با رویکرد مسابقات جهانی و کاربرد در صنعت ،طراحی و جهت اطالع،
بر روی سایت دفتر مسابقات ملی و بین المللی مهارت بارگزاری خواهد شد.
در زمان برگزاری مسابقات کشوری 3 ،روز قبل از شروع مسابقات ،نمونه پروژهها به وسیله کارشناسان حاضر در
مرحله کشوری مسابقات مورد بازنگری قرار گرفته و کارشناسان میتوانند حداکثر 30درصد پروژه را تغییر داده و
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به عنوان پروژه اصلی در مرحله کشوری ارائه نمایند ( 30درصد تغییر شامل حذف بخشی از پروژه نمی باشد و
حذف بخشی از پروژه مغایر منشور می باشد) و در صورت نیاز به تغییر بیشتر از  30درصد ،مدیر رشته موظف به
دریافت تائیدیه کمیته فنی و نظارت اجرائی مسابقات پیش از آمادهسازی پروژه می باشد( .رشتههایی که نمونه
پروژه آنها در سایت دفتر مسابقات قرار داده شده است).
تبصره  -2تغییرات پروژهها می بایست به گونهای انجام گیرد که در فهرست تجهیزات ،ابزار و مواد مصرفی نسبت
به پروژه قبلی ارائه شده نمونه کشوری تغییری صورت نگیرد.
تبصره  -3پس از شروع مسابقات هیچگونه تغییری در پروژهها و برنامه زمانبندی اجرایی کار امکانپذیر نیست.
تبصره  -4مدیریت اجرایی رشته (مدیر رشته ،کارشناس مسئول و کارشناس معاون) موظف هستند قبل از شروع
مسابقات مرحله کشوری یکبار نسبت به اجرای پروژه نمونه کشوری جهت رفع نواقص احتمالی اقدام نمایند.
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ماده –10نحوه داوری مسابقات
مرحله شهرستاني و استاني

داوری مراحل شهرستانی و استانی برعهده کمیته اجرایی مسابقات استان است .در صورت نیاز برای نظارت بر حسن
انجام کار و ارزیابی مسابقات مراحل شهرستانی و استانی ،دفتر مسابقات ملی و بینالمللی مهارت  ،ناظری تعیین و
به استانها اعزام مینماید.
مرحله کشوری

ارزیابی نتایج مطابق دستورالعمل نحوه ارزشیابی پروژهها (دستورالعمل پیوست شماره  )10و با استفاده از فرمهای
سیستم ارزشیابی مسابقات ( )CISانجام می پذیرد.
تبصره  -1تمامی مدارک ارزیابی و پروژهها باید در محلی امن نگهداری شود تا درصورت شکایت یا نیاز به بازنگری
مورد استفاده گردد.
تبصره  -2فرمهای ارزشیابی میبایست توسط تیم مدیریتی رشته امضا و تایید شوند.
تبصره  -3در صورت بروز هر گونه مشکل در حین برگزاری مسابقات ،رقابتکننده میبایست اعتراض خود را مطابق
دستورالعمل اجرایی مسابقات اقدام نماید.
تبصره  -4رسیدگی به تمامی اعتراضها با توجه به دستورالعمل اجرایی مسابقات به صورت اعالم کتبی و در زمان
مسابقات امکانپذیر است و پس از پایان مسابقات در پایان روز چهارم ،به هیچ اعتراضی رسیدگی نخواهد شد.
تبصره  -5مسئولیت ورود روزانه نمرات رقابت کنندگان در سیستم  CISبر عهده کارشناس مسئول و با نظارت
مدیر رشته می باشد.
تبصره  -6کارشناس مسئول می تواند یک نفر از کارشناسان داور را به رای و انتخاب سایر کارشناسان جهت نظارت
و افزایش دقت در ورود نمرات به سیستم  CISانتخاب نماید.
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