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مقدمه

مسابقات مهارت با ايجاد شور و نشاط و تحريک اشتياق جوانان ،الهام بخش مهارت آموزي و زمينه ساز تربيت
انسانهاي توانمند و توسعهنگر است.
برگزاري مسابقات ملی مهارت در کشور ما سابقه تاريخی چهل و پنج ساله دارد .تجربه برگزاري مسابقات ملی
مهارت پس از انقالب شکوهمند اسالمی و حضور در چندين دوره مسابقه جهانی مهارت موجبات اصالح گام به
گام اين فرايند را فراهم آورده و منجر به کاهش سطح اختالف مسابقات ملی با مسابقات جهانی شده است .اميد
است بتوانيم زمينه مناسب را براي رقابت جوانان عزيز کشورمان فراهم آورده و شاهد موفقيت و سرافرازي اين
عزيزان باشيم .همچنين در نظر است که اين مسابقات بتواند شرايطی را فراهم آورد تا فعاالن عرصه صنعت و
بنگاههاي اقتصادي و دانشگاه ها در کنار تالشگران عرصه مهارت آموزي بتوانند به تبادل تجربيات و انديشه ها
پرداخته و موجبات همفکري و هم انديشی اين عزيزان در راستاي حل مسائل مرتبط با عرصه کار آفرينی و
اشتغال فراهم گردد.
سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور با همکاري حاميان برون سازمانی و فعاالن بخش خصوصی تمام تالش
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.
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فصل يكم :اطالعرساني و ثبت نام
ماده  -1نحوه اطالع رساني
اطالعرسانی از طريق جرايد عمومی و وسايل ارتباط جمعی به صورت سراسري و کشوري و از طريق مکاتبات يا
مراجعة حضوري به تمامی سازمانهاي آموزشی و صنعتی و اصناف ،ارگانهاي آموزشی ،صنعتی و کانونهاي فرهنگی
و انجمن هاي صنفی آموزشگاه هاي آزاد فنی و حرفه اي انجام می پذيرد.
ماده  - 2شرايط عمومي متقاضیان شرکت در مسابقات ملي مهارت
.1
.2
.3
.4

تابعيت جمهوري اسالمی ايران
مسلمان يا پيرو يکی از اديان تصريح شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران
داشتن سالمت جسمی و روانی براي حضور در مسابقات
التزام به رعايت تمامی قوانين و ضوابط مصوب شده از طرف ستاد اجرايی مسابقات

تبصره  - 1تاريخ دقيق ابتدائی سن شرکت کنندگان در نوزدهمين دوره مسابقات ملی مهارت ،براي رشتههاي
فناوری آب ،ساخت و توليد تيمي و مكاترونيك  1374/10/11و براي باقی رشتهها  1377/10/11به بعد است(.حتی
با احتساب يک روز کمتر و يا بيشتر محاسبه می شود)
تبصره  - 2مدال آوران مسابقات ملی مهارت ادوار گذشته مجاز به شرکت در هيچ يک از رشتههاي مسابقات ملی
مهارت در دوره هاي بعدي نمیباشند.
تبصره  - 3مدال آوران دوره هفدهم و هجدهم مسابقات ملی مهارت در صورت احراز شرط سنی در رشته هايی
که در برنامهريزي اعزام قرار دارند ،مستقيماً به مرحله اول اردوي آماده سازي دعوت می گردند.
تبصره  - 4آن دسته از شرکت کنندگانی که موفق به کسب مدال نمی شوند (منوط به احراز شرط سنی) حداکثرتا
 3دوره امکان شرکت در مسابقات را دارند.
ماده  - 3نحوة ثبت نام
ثبت نام مرحله شهرستانی مسابقات صرفاً از طريق پورتال سازمان آموزش فنی و حرفهاي و توسط مسئولين
مسابقات در سطح استان و شهرستان در کليه مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه اي در سطح کشور از زمان ابالغ
منشور انجام میپذيرد.
تبصره  -آموزشگاه هاي آزاد آموزش فنی و حرفهاي با موافقت کميته استانی مسابقات می توانند نسبت به
اطالعرسانی و ثبت نام اوليه داوطلبين اقدام نمايند.
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ماده  -4مدارك الزم جهت ثبت نام
.1
.2
.3
.4
.5
.6

عکس  3×4تمام رخ جديد
کپی از تمام صفحات شناسنامه
کپی کارت ملی
کپی آخرين مدرك تحصيلی يا معرفی نامه از نهاد آموزشی مرتبط
کارت پايان خدمت يا معافيت نظام وظيفه (براي داوطلبان ذکور و مشمول).
گواهی اشتغال به تحصيل براي دانشجويان و محصالن به ويژه داوطلبان ذکور که معافيت تحصيلی دارند.

تبصره  - 1شرکت افرادي که در حال انجام خدمت مقدس سربازي هستند و سربازي آنها تا تاريخ  1399/6/30به
پايان میرسد مشروط به داشتن شرايط سنی مجاز در اين دوره از مسابقات بالمانع است .ارائه برگه تأييد از فرماندهی
محل خدمت و تأييد تاريخ پايان خدمت سربازان مشمول تبصره يک الزاميست.
تبصره  - 2رقابت کنندگانی که در دوره هاي قبل از يک استان شرکت کرده اند تنها در صورت تغيير محل زندگی،
محل کار يا محل تحصيل (با ارائه اسناد مثبته قبل از ثبت نام) می توانند از استان ديگري شرکت نمايند.
تبصره – 3در صورت فعال شدن سامانه احراز هويت برخط در استان بندهاي  2و  3ماده  4حذف می گردند.
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فصل دوم :فرآيند اجرای مسابقات
ماده  -5مرحلة شهرستاني مسابقات ملي مهارت
در اين مرحله هر استان مجاز می باشد نسبت به شناسايی افراد واجد شرايط اقدام و پس از ارزشيابی الزم(کتبی،
عملی ،مصاحبهاي و )...و درج نمره اکتسابی در پورتال دفتر مسابقات تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام اقدام نمايد.
تبصره  - 1در اين مرحله استان ها می توانند با استفاده از آزمون ها و پروژه هاي طراحی شده درون استانی يا
نمونه پروژه هاي بارگذاري شده در سايت دفتر مسابقات نسبت به انتخاب اوليه داوطلبين اقدام نمايند.
تبصره  - 2هر استان می بايست نسبت به طراحی سازوکار مناسب و يکسان جهت ارزشيابی متقاضيان هر رشته
اقدام نمايد.
تبصره  - 3با توجه به الزام ثبت نمرات مرحله شهرستانی در پورتال سازمان ،نتايج حاصل الزاماً بايستی بصورت
کمّی ثبت شود.
تبصره  - 4کليه رقابت کنندگانی که حد نصاب  70از  100را در مرحله شهرستانی کسب نمايند مستقيماً به
مرحله استانی راه خواهند يافت.
ماده  -6مرحلة استاني مسابقات ملي مهارت
 بازه زمانی برگزاري مسابقات تا تاريخ  1399/05/16می باشد.
 مدت زمان مسابقه حداقل  4و حداکثر  8ساعت خواهد بود.
 نحوه سنجش صرفاً بصورت پروژه عملی خواهده بود.
تبصره  - 1پروژه مرحله استانی با استفاده از تجربيات کارشناسان با تجربه سازمان ،واحدهاي صنعتی ،خدماتی،
اصناف و اساتيد دانشگاهها طراحی گردد .بانک پروژههاي سالهاي گذشته در سامانه اينترنتی دفتر مسابقات ملی
و بينالمللی مهارت به نشانی  www.skill.irantvto.irجهت بهره برداري موجوداست.
تبصره  - 2فرم ثبت نام به همراه تمامی مدارك الزم مطابق ماده  4اين دستورالعمل به همراه تأييديه صالحيت
اخالق حرفهاي راه يافتگان به مرحله کشوري میبايست به دفتر مسابقات ملی و بينالمللی مهارت ارسال شود.
تبصره  - 3کليه مدارك ياد شده صرفاً بصورت الكترونيک و حداکثر تا تاريخ  1399/05/10ارسال گردد.
تبصره  - 4در هر رشته يک نفر/تيم که باالترين امتياز را با رعايت حد نصاب حداقل  70از  100کسب نموده باشد،
به مرحله کشوري راه خواهد يافت.
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تبصره  - 5استان هايی که در شاخصکارآیی استانها در هجدهمين دوره مسابقات-پيوست شماره ()12
رتبه هاي اول تا سوم را کسب کرده اند ،برابر نظر کميته استانی مسابقات می توانند در دوره بعدي مسابقات به
ترتيب در  2 ،3و  1رشته 2 ،نفر /تيم اعزام نمايند.
تبصره  - 6استان هايی که در شاخصکارآیی استانها در هجدهمين دوره مسابقات-پيوست شماره ()12
در  3رتبه آخر قرار گرفته باشند ،تنها مجاز به شرکت در حداکثر  5رشته می باشند.
تبصره  - 7استان هايی که در  3دوره گذشته مسابقات جهانی مهارت (سائوپائولو  ،2015ابوظبی  2017و کازان
 )2019در رشته اي حداقل دو رقابت کننده اعزامی داشته باشند ،برابر نظر کميته استانی مسابقات می توانند در
مسابقات ملی مهارت در همان رشته  2نفر/تيم اعزام نمايند( .پيوست )15
تبصره  - 8ادارات کل موظفند تنها در صورت تأييد اشتياق ،انگيزه و مهارت هاي فنی و تخصصی از عملکرد
برگزيدگان مطابق نظر کميته فنی استان اقدام به اعزام برگزيدگان مرحله استانی به مرحله کشوري نمايند.
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ماده  -7مرحلة کشوری مسابقات ملي مهارت
مسابقات ملی مهارت دوره نوزدهم بصورت غير متمرکز غير همزمان برگزار خواهد شد.





بازه زمانی برگزاري :از تاريخ  99/5/20لغايت 99/9/30
مدت زمان مسابقه  :حداکثر  22ساعت طی حداکثر  4روز
مکان برگزاري :برابر جدول پيوست شماره 14
نحوة سنجش  :پروژه عملی

در زمان برگزاري مسابقات ملی مهارت الزاماً بايستی تيمی از دفتر مسابقات جهت مديريت فرآيند مسابقات شامل
نظارت بر طراحی پروژه ،آماده سازي فضاي مسابقات ،نظارت بر حسن برگزاري مسابقات ،ارزشيابی مسابقات بر
اساس سيستم  ،CISرسيدگی به اعتراضات در محل اجراي مسابقات مستقر گردد.
استان مجري مرحله کشوري مسابقات ملی مهارت ملزم به برنامهريزي برگزاري مسابقات طی يک هفته (شروع
هفته از شنبه) می باشد.
به منظور امکان ارزيابی توانمندي شرکتکنندگان و رتبهبندي افراد ،مسابقات ملی مهارت در رشته موبايل
اپليکيشن (بدليل اولين دوره برگزاري) با حضور حداقل  8نفرشرکتکننده و ساير رشته ها ،با حضور حداقل 10
نفر رسميت می يابد .رشتههايی که به دليل کاهش تعداد شرکتکننده از رسميت خارج شدهاند ،در صورت
صالحديد کميته فنی مسابقات می توانند به صورت نمايشی برگزار شوند .قابل ذکر است برگزيدگان رشته هاي
نمايشی از تسهيالت ماده  11اين دستورالعمل برخوردار نمیباشند.
نمونه پروژههاي مسابقات ملی مهارت در رشتههاي مشخص و مجاز و تحت نظارت دفتر مسابقات ملی و بينالمللی
مهارت و توسط کميته تخصصی رشته متشکل ازمتخصصان و مربيان درون و برون سازمانی و مدرسان دانشگاهی
و صاحب نظران اصناف واحدهاي صنعتی مربوطه و با رويکرد مسابقات جهانی وکاربرد در صنعت طراحی و در
اختيار قرار خواهد گرفت.
در زمان برگزاري مسابقات کشوري ( 2روز قبل از شروع مسابقات) نمونة پروژهها بهوسيلة تيم مديريتی هر رشته
مورد بازنگري قرار می گيرد .اين تيم مجاز به تغيير حداکثر 30درصد پروژه بوده و پس از تصويب به عنوان پروژة
اصلی در مرحلة کشوري ارائه می گردد( .يادآور می گردد تغييرات اعمال شده شامل حذف هيچ بخشی از پروژه
نمی گردد) .در صورت نياز به تغيير بيشتر از  30درصدي پروژه ،مدير رشته موظف به دریافت تائيدیه دفتر
مسابقات ملی و بين المللی مهارت پيش از انتشار پروژه می باشد .
تبصره  - 1تغييرات  30درصدي در مورد رشتههايی صورت خواهد گرفت که نمونه پروژه آنها در سايت سازمان به
نشانی  www.skill.irantvto.irقرار دارد .طراحی پروژه ساير رشته در زمان تعريف شده توسط تيم مديريتی
رشته صورت می پذيرد.
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تبصره  - 2تغييرات پروژهها به گونهاي انجام گيرد که فهرست تجهيزات ،ابزار و مواد مصرفی نسبت به پروژه قبلی
ارائه شده کشوري ،تغيير نکند.
تبصره  - 3پس از شروع مسابقات هيچگونه تغييري در پروژهها و برنامه زمانبندي اجرايی کار امکانپذير نيست.
تبصره  - 4مسئوليت صحت فاکتورهاي مؤثر بر طراحی و اجراي پروژه (شامل ،صحت کارکرد ،زمان بندي اجرا و
 )...بر عهده تيم مديريتی رشته خواهد بود.
تبصره  - 5برابر تصميمات شوراي سياستگذاري سازمان آموزش فنی و حرفهاي کشور ،اردوهاي آمادهسازي صرفاً
در رشتههايی تشکيل خواهد شد که در ارزيابی به عمل آمده توسط کميته فنی و دفتر مسابقات ملی و بينالمللی
مهارت مجاز به حضور در چهل و ششمين مسابقات جهانی مهارت (شانگهاي  )2021 -تشخيص داده شوند و
مدالآورانی مجاز به حضور در اردوهاي آمادهسازي مسابقات مذکور خواهند بود که از نظر صالحيتهاي حرفهاي
و اجتماعی و اخالق حرفهاي مورد تأييد دفتر مسابقات قرار گرفته باشند.
تبصره  - 6اسامی رشتهها و نفرات اعزامی به چهل و ششمين مسابقات جهانی مهارت (شانگهاي  )2021 -پس از
برگزاري اردوهاي آمادهسازي و بررسی کامل صالحيتهاي عمومی و تخصصی آنها در رشته موردنظر ،حداکثر تا
آخرين مهلت تعيين شده ثبت نام سازمان جهانی مهارت( ،سه ماه قبل از اعزام) قطعی خواهند شد.
تبصره  - 7اعزام برگزيدگان ملی به مسابقات جهانی مهارت از سوي سازمان آموزش فنی و حرفهاي کشور منوط
به وجود شرايط عمومی و اختصاصی و موفقيت برگزيدگان در اردوهاي انتخابی تيم ملی مهارت خواهد بود و مدال
آور مسابقات ملی مهارت بودن تعهدي براي اعزام قطعی مدال آوران مسابقات ملی به مسابقات جهانی مهارت
ايجاد نخواهد کرد.
تبصره  - 8مدال آوران دوره هاي گذشته مسابقات ملی مهارت که به مسابقات جهانی اعزام نگرديده اند در صورت
دارا بودن شرايط سنی و تاييد کميته فنی می توانند ،در اردوي آماده سازي مسابقات جهانی دوساالنه بعدي شرکت
کنند.
تبصره  - 9استان هاي شرکت کننده موظف هستند حداکثر  2هفته بعد از اعالم نتايج مسابقات ،نسبت به انتقال
پروژه هاي خود به استان اقدام نمايند ،در غير اين صورت ميزبان مسئوليتی در قبال حفظ و نگهداري پروژه مربوط
نخواهد داشت.
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فصل سوم :داوری مسابقات
ماده  -8نحوه داوری مسابقات در مرحله استاني
برابر مفاد ماده  6اين دستورالعمل ارزشيابی مرحله استانی توسط داوران منتخب استان (هر رشته حداقل  2نفر)
صورت می پذيرد.
تبصره  -مربی آموزش دهنده رقابت کننده نمی تواند به عنوان داور تعريف گردد.
ماده  -9نحوه داوری مسابقات در مرحله کشوری
در هر رشته تيم مديريت رشته شامل مدير رشته ،کارشناس مسئول  ،معاون و کارشناسان داور مدعو از دفتر
مسابقات يا استان مجري (کارشناس درون يا برون سازمانی) انجام امور مربوط به رشته و ارزشيابی نتايج رشته ها
را بر عهده دارند .ارزيابی نتايج مطابق دستورالعمل نحوه ارزشيابی پروژهها و با استفاده از فرمهاي سيستم ارزشيابی
مسابقات ( )CISانجام می پذيرد.
تبصره  - 1در نوزدهمين دوره مسابقات ملی مهارت کارشناس همراه به محل برگزاري مسابقات اعزام نخواهد شد.
تبصره  - 2تمامی مدارك ارزيابی و پروژهها بايد در محلی امن (در استان ميزبان) نگهداري شود تا درصورت شکايت
يا نياز به بازنگري مورد استفاده گردد.
تبصره  - 3فرمهاي ارزشيابی میبايست توسط تيم مديريت رشته امضا و تاييد شوند.
تبصره  - 4در صورت بروز هر گونه مشکل در حين برگزاري مسابقات ،رقابتکننده میبايست اعتراض خود را
مطابق مادة  17اين دستورالعمل و شرح وظايف ارائه شده اقدام نمايد.
تبصره  - 5رسيدگی به تمامی اعتراضها با توجه به مادة  17دستورالعمل به صورت اعالم کتبی و در زمان مسابقات
امکانپذير است و پس از پايان مسابقات در پايان روز چهارم ،به هيچ اعتراضی رسيدگی نخواهد شد.
تبصره  - 6مسئوليت ورود روزانه نمرات رقابت کنندگان در سيستم  CISبر عهده تيم مديريتی رشته و تحت
نظارت نماينده دفتر مسابقات می باشد.
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فصل چهارم :عوامل اجرايي مسابقات
ماده  -10کمیته استاني مسابقات ملي مهارت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

رئيس کميته اجرايی
دبير کميته اجرائی
مسئول کميته فنی و نظارت اجرايی
مسئول کميته پشتيبانی و جذب مشارکت
مسئول کميته تبليغات و اطالع رسانی مسابقات
مسئول کميته آموزش و تجهيز
مسئول حراست استان
نمايندگان بخش خصوصی و صنايع و اصناف
رئيس اداره آموزشگاه هاي آزاد

(مديرکل استان)
(مسئول مسابقات ملی مهارت استان)
(معاون آموزش ،پژوهش و برنامه ريزي)
(معاون پشتيبانی)
(روابط عمومی)
(رئيس ادارة آموزش)
(عضو کميته)
(عضو کميته)
(عضو کميته)

تبصره  - 1به منظور ايجاد بستري مناسب براي حضور مناسب ديگر ارگانهاي آموزشی در مسابقات مهارت ،مدير
کل استان میتواند از نمايندگان ارگانها نيز به عنوان مدعو در کميتة اجرايی استان دعوت بهعمل آورد.
ماده  -11وظیفه کمیته استاني مسابقات ملي مهارت
برنامهريزي ،هماهنگی و نظارت بر تجهيز کارگاه ،اجراي صحيح مسابقات شهرستانی و استانی ،داوري و اعالم
برگزيدگان برابر ضوابط و دستورالعمل هاي دفتر مسابقات بينالمللی مهارت براي شرکت در مرحلة کشوري.
تبصره  -مسئوليت صحت اجراي مسابقات ،انتخاب نفر برتر و رسيدگی به شکايات در مراحل شهرستانی و استانی
برعهده رئيس کميته استانی مسابقات ملی مهارت می باشد.
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ماده  -12ستاداجرايي مسابقات ملي مهارت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

رئيس ستاد اجرايی
رئيس کميته فنی و نظارت اجرايی
رئيس کميته آموزش و تجهيز
رئيس کميته پشتيبانی و جذب مشارکت
دبير ستاد
رئيس کميته تبليغات واطالعرسانی
رئيس مرکز تربيت مربی
مدير کل دفتر مرکزي حراست
يک نفر از مديران کل استانی به انتخاب رئيس ستاد

(رياست سازمان)
(معاون پژوهش وبرنامهريزي سازمان)
(معاون آموزش)
(معاون اداري و پشتيبانی)
(مدير دفتر مسابقات بينالمللی مهارت)
(مسئول روابط عمومی سازمان)
(عضو ستاد)
(عضو ستاد)
(عضو ستاد)

تبصره  -1ابالغ اعضاء ستاد اجرايی توسط رئيس ستاد اجرايی مسابقات صادر میشود.
تبصره  - 2کميتة فنی و نظارت اجرايی ،از اعضاي زير تشکيل شده است:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

معاون پژوهش ،برنامه ريزي و سنجش مهارت
مدير دفتر مسابقات ملی و بينالمللی مهارت
معاون دفتر مسابقات ملی و بينالمللی مهارت
اعضاي دفتر مسابقات ملی و بينالمللی مهارت
مديران رشتهها
نماينده استان مجري

تبصره  – 3اعضاي ساير کميتهها بر اساس نظر رئيس کميته مربوطه انتخاب شده و از سوي رئيس کميته برايشان
ابالغ صادر می گردد.
تبصره  – 4نمايندگان دفتر مسابقات ملی و بينالمللی مهارت بايستی در کليه کميته هاي زيرمجموعه ستاد اجرايی
عضو باشند.

دستورالعمل برگزاری نوزدهمين دوره مسابقات ملی مهارت

نسخه1:0 :
تاریخ 99/04/15

صفحه  13از 39

ماده  -13کمیته برگزاری مرحلة کشوری مسابقات ملي مهارت:
 .1نمايندگان ستاد اجرايی مسابقات
 .2کارشناسان دفتر مسابقات بينالمللی مهارت
 .3نمايندگان کميتة فنی و نظارت اجرايی
 .4نمايندگان کميتة تبليغات و اطالعرسانی
 .5نمايندگان کميتة پشتيبانی و جذب مشارکت
 .6نمايندگان کميتة آموزش و تجهيز
 .7کليه عوامل اجرايی مسابقات ملی مهارت در سطح استان ميزبان
 .8تيم مديريتی رشته
 .9مسئوالن برگزاري مسابقات ملی مهارت در استانها
 .10نمايندگان مدال آوران مسابقات ملی و جهانی مهارت سنوات گذشته
 .11ناظران انتخاب شده از سوي رئيس ستاد اجرايی مسابقات
تبصره  - 1جهت نظارت بر برگزاري مرحلة کشوري ،ناظران از ستاد و ديگر استانها به انتخاب رئيس ستاد اجرايی
مسابقات و با شرح وظايف مشخص ،تعيين و به استانهاي ميزبان مسابقات ملی مهارت به عنوان عضوکميته
اجرايی اعزام خواهند شد.
تبصره  - 2کميته اجرايی مسابقات در استانهاي مجري ،با عضويت مديرکل استان ،ناظر ستاد ،نماينده دفتر
مسابقات ملی و بينالمللی مهارت ،مسئول حراست استان ،مسئول مسابقات استان و ديگر اعضاي واجد شرايط (به
تشخيص مديرکل استان) تشکيل و به انجام وظايف مربوط اقدام مینمايد.
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ماده  -14نحوة پاسخگويي به سؤاالت رقابتکنندگان
در صورت وجود سؤال در زمان مسابقات براي رقابتکنندگان مراحل زير براي پاسخگويی به سواالت میبايست
انجام شود:
 رقابتکننده با باال آوردن دست خود ،کارشناس مسئول را آگاه میکند.
 کارشناس مسئول يا کارشناسی که کارشناس مسئول تعيين مینمايد براي پاسخگويی به سؤال رقابتکننده،
اعزام میشوند.
 سؤال رقابتکننده به کارشناس مسئول اعالم و پاسخ به رقابتکننده انتقال داده خواهد شد.
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فصل  -5اقدامات تشويقي و انضباطي
ماده  -15اقدامات تشويقي مرحله استاني
 اعطاءلوح تقدير در مرحله استانی توسط مديرکل استان.
 اهداي جوايز بهوسيله استان به شکل مقتضی با توجه به پيشنهاد و تصويب کميته اجرايی استان
 معرفی برگزيدگان مرحله استانی به صنايع و نهادهاي آموزشی مرتبط توسط کميته اجرائی استان
تجليل از مدال آوران پس از بازگشت از مرحله کشوري توسط مسئولين بلندپايه استانی و اهداء لوح تقدير و مستند
سازي از مراحل مذکور
ماده  -16نحوه تشويق مرحله کشوری
 تأمين جوايز ،مدال و لوح يادبود منتخبان مرحلة کشوري از طريق کميتههاي پشتيبانی و جذب مشارکت
و کميته تبليغات و اطالع رسانی توزيع در مراسم اختتاميه
 ايجاد شرايط عضويت مدال آوران مسابقات ملی مهارت درکانون خبرگان و کارآفرينان مهارتی ايران در
صورت تمايل منتخبين از طريق دفتر مسابقات ملی و بين المللی مهارت
ماده  -17ضوابط اهدای مدال و جوايز
به منتخبان مسابقات ملی مهارت به ترتيب باالترين نمرة کسب شده در سيستم ارزشيابی مسابقات ،مدالهاي
طال ،نقره و برنز اعطاء میگردد .مدالها به نشان سازمان آموزش فنی وحرفهاي کشور و مسابقات ملی مهارت مزين
است.








اعالم نتايج و اعطاي مدال و جوايز براساس سيستم  CISاست.
منتخبان هر رشته که اختالف امتياز آنها در سيستم  CISبا يکديگر تا دو نمره باشد ،مدال مشابه
دريافت مینمايند.
در صورت اعطاي يک مدال طال و يک مدال نقره ،مدال برنز نيز اعطا میشود.
در صورت اعطاي دو مدال طال ،مدال نقره حذف و مدال برنز اعطا خواهد شد.
در صورت اعطاي سه مدال طال ،مدال نقره حذف و چنانچه اختالف امتياز آخرين برنده مدال طال با
رقابتکنندة بعدي کمتر از  2امتياز باشد ،مدال برنز نيز اعطا خواهد شد.
در صورت اعطاي يک مدال طال و دو مدال نقره ,چنانچه اختالف امتياز آخرين برنده مدال نقره با
رقابتکننده بعدي کمتر از  2امتياز باشد ,مدال برنز نيز اعطا خواهد شد.
به تمامی رقابتکنندگانی که نمره باالي  700کسب کنند ،ولی موفق به دريافت مدال نشوند ،ديپلم
افتخار اهدا خواهد شد.
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ماده  - 18اقدامات انضباطي در مسابقات ملي مهارت
در صورت احراز تخلف از مقررات ،تمامی عوامل برگزاري مسابقه حسب مورد با اقدامات انضباطی مواجه و از
سيستم مسابقات حذف خواهند شد و در دورههاي آتی مسابقات نيز امکان حضور نخواهند داشت.
همة عوامل برگزاري در مسابقه در صورت مشاهده تخلف و تخطی از قانون و مقررات مسابقه ملزم به گزارش کتبی
مورد تخلف به کميته فنی و نظارت اجرايی هستند.
ماده  -19نحوه بررسي اعتراضات
رسيدگی به کليه اعتراضات و مشکالت در زمان مسابقات و با روند تعيينشده ذيل انجام خواهد شد.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

رقابتکننده مشکل خود را به يکی از اعضاي تيم مديريتی رشته اعالم میدارد.
تيم مديريتی رشته موظف به برطرف نمودن مشکل رقابتکننده در همان لحظه است.
تيم مديريتی رشته موظف به حفظ زمان اتالف وقت براي رقابتکننده در زمان برطرف نمودن مشکل و
دادن وقت اضافه به رقابتکننده در همان روز جاري است.
تيم مديريتی رشته موظف است گزارش مشکل پيش آمده و اعتراضات رقابت کنندگان و نحوة رسيدگی به
آن را در پايان هر روز به صورت کتبی به کميتة رسيدگی به شکايات ارائه دهند.
در صورت عدم رسيدگی به مشکل رقابتکننده توسط تيم مديريتی رشته ،رقابتکننده به صورت کتبی
مشکل خود را به نماينده کميته فنی و نظارت اجرايی در همان روز ارائه مینمايد.
اعتراض واصله با طرح در کميته فنی و نظارت اجرايی پيگيري و مورد بررسی قرار می گيرد.
همه اقدامات انجامشده بايستی صورتجلسه شده و در پايان روز به ستاد اجرايی ارائه گردد.
رسيدگی به اعتراضات به صورت روزانه و در زمان بروز مشکل در مسابقات صورت خواهد گرفت و پس از
پايان مسابقات هيچ اعتراضی مورد رسيدگی قرار نخواهد گرفت .در صورت عدم ارائه رسمی اعتراض بصورت
کتبی در زمان مسابقات ،نتايج قطعی تلقی خواهد شد.
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فصل  -6جذب مشارکت
به منظور بهره گيري از توانمندي و امکانات کشوري در برگزاري اين مسابقات در کليه سطوح ،تمامی استانها از
زمان ابالغ دستورالعمل اجرايی میبايست با تشکيل کميته جذب مشارکت تمهيدات الزم را براي مشارکت هر چه
بيشتر بخش دولتی ،خصوصی و صنعت در برگزاري مراحل شهرستانی ،استانی و ملی بيانديشند و نسبت به کاهش
هزينههاي جاري مسابقات به نحو احسن و مقتضی از مشارکت نهادهاي آموزشی و صنعتی استفاده نمايند ،بايد
توجه داشت مشارکت حاميان در برگزاري مسابقات به عنوان شاخص ممتاز در ارزيابی عملکرد استانها لحاظ
خواهدشد.
تبصره  -دستورالعمل جذب حاميان مالی و شرکاي اجتماعی بصورت مستقل از سوي کميته پشتيبانی و جذب
مشارکت تهيه و ارسال می گردد.
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پیوست ها

پیوست شماره ( - )1شرح وظايف رئیس کمیته اجرايي استان برگزارکننده مسابقات
استان برگزارکننده مسابقات ملی مهارت بايستی نسبت به تهيه و تدارك کارگاههاي مناسب ،ابزار و تجهيزات کافی
و الزم مطابق با مشخصات فنی مورد تأييد دفتر مسابقات ملی و بينالمللی مهارت اقدام نموده و نسبت به اجراي
موارد زير اقدام نمايد:








تشکيل جلسه توجيهی براي کارشناسان و رقابتکنندگان براي معرفی ناظران و مسئوالن اجرايی
مسابقات
تامين يک اتاق جهت اعضاي کميته فنی براي تشکيل جلسات
تأمين محل اسکان و پذيرايی از همه رقابت کنندگان ,کارشناسان و سرپرستان تيم ها
تهيه گزارشهاي روزانه برگزاري مسابقات و ديگر امور مرتبط با مسابقه
اطالعرسانی صحيح مسابقات به رسانههاي گروهی با هماهنگی ستاد مسابقات
تعيين فردي به عنوان مسئول اطالعات و سيستم ارزشيابیCIS
تأمين ابزار و تجهيزات مورد نياز براي مسئول اطالعات سيستم ارزشيابی CISبه منظور ارسال اينترنتی
اطالعات به دفتر مسابقات بينالمللی مهارت
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پیوست شماره ( - )2شرح وظايف مدير رشته
























برگزاري و مديريت جلسات طراحی و تغيير و نهايی کردن پروژه هاي مرحله کشوري
بررسی محل برگزاري مسابقه و تجهيزات کارگاهی با همکاري کارشناسان و مسئول تجهيز کارگاه
تشکيل جلسه توجيهی کارشناسان و تشريح مقررات و قوانين مسابقات ،نحوه اعمال تغييرات در نمونه
پروژه و دستورالعمل نحوه ارزشيابی پروژه
نظارت بر تعريف پروژه و زيرپروژههاي آن در سيستم  CISبراي نمرهدهی قبل از شروع مسابقه
برگزاري جلسه توجيهی براي رقابتکنندگان و آشنائی با دستگاهها و آموزش موارد ضروري و نظارت
بر قرعهکشی براي تعيين محل رقابتکننده در محيط مسابقه (محل استقرار دستگاه ،ميزکار وغيره) و
شمارهگذاري محلها
تنظيم برنامه زمانبندي روزانه مسابقات با همکاري کارشناسان و ارائه يک نسخه از برنامه به دفتر
مسابقات ملی و بينالمللی مهارت
تعيين گروههاي داوري و تنظيم فهرست نمرهگذاري
مدير رشته موظف است اعتراضات و شکايات کتبی را درهمان روز مسابقه رسيدگی و برطرف نموده و
گزارش کتبی موضوع را به دفتر مسابقات ملی و بين المللی مهارت ارسال نمايد.
در صورت نياز به تمديد زمان مسابقه با موافقت تيم مديريتی رشته درخواست کتبی از طريق مدير
رشته به دفتر مسابقات ملی و بينالمللی مهارت ارائه و پس از تاييد ،تمديد زمان امکانپذير خواهد
بود.
نظارت بر ورود نمرات روزانه تمامی رقابتکنندگان ،در سيستم CIS
مدير رشته موظف است هر روز بعد از پايان مسابقات،گروههاي ارزيابیکننده را براي ارزيابی راهنمائی
کند.
مدير رشته می بايست فرم هاي ارزيابیشده را کنترل ،امضاء و تاييد نموده و تمامی فرم ها را به دفتر
مسابقات ملی و بين المللی مهارت تحويل نمايد.
تحويل فرمها و صورتجلسات به دفتر مسابقات ملی و بين المللی مهارت
ارتباط مستمر و روزانه با دفتر مسابقات ملی و بين المللی مهارت و ارائه گزارش روزانه
حضور در جلسات روزانه کميته فنی و نظارت اجرايی

مدير رشته بعد از پايان مرحله کشوري يک دوره از مسابقات انتخاب و تا برگزاري مسابقات آتی مسئوليت رشته را
عهده دار خواهد بود.
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.
مدير رشته با همکاري کارشناسان مسئول و معاون ،تنظيم برنامه مديريت رشته را بر عهده داشته و اين برنامه
شامل جزئيات مربوط به زمانبندي ،وظايف افراد و موارد برگزاري مسابقات است و می بايست قبل از شروع
مسابقات به صورت کتبی به اطالع دفتر مسابقات يا کميته اجرائی مسابقات برسد.
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پیوست شماره ( -)3شرح وظايف کارشناس مسئول
کارشناس مسئول می بايست ترجمه آخرين نسخه شرح فنی رشته خود را قبل از شروع مسابقات جهت بارگذاري
بر روي سايت ،در اختيار دفتر مسابقات ملی و بين المللی مهارت قرار دهد.
وظايف کارشناس مسئول پیش از شروع مسابقات


















آشنائی با کميته اجرائی و نظارت مسابقات
آشنائی با کارشناسان داور و خوشامدگوئی به آنها
تغيير پروژه و حفظ اصالت پروژه قبلی تا حداکثر 30درصد با همکاري کارشناسان و با در نظر گرفتن
شرايط ماده (در صورت موجود بودن يک نمونه پروژه)
انتخاب يک پروژه از بين ديگر پروژهها يا تهيه يک پروژه تلفيقی از بين پروژهها با کمک ديگر
کارشناسان(در صورت موجود بودن بيش از يک پروژه پيشنهادي و موجود نبودن نمونه پروژه کشوري
در سايت)
تعريف پروژه و زيرپروژههاي آن در سيستم  CISبراي نمرهدهی و ارائه فرمهاي طراحی شده به مسئول
سيستم  CISدفتر مسابقات ملی و بينالمللی مهارت قبل از شروع مسابقه
گرفتن تعهد اخالقی از کارشناسان در مکتوم نگهداشتن محتواي پروژه و عدم مذاکره با مسابقهدهنده
و افراد ديگر
نظارت بر تايپ و انجام کارهاي نقشه کشی و در صورت اطمينان از صحيح بودن آن ارائه يک نسخه
کتبی و فايل پروژه به دفتر مسابقات براي تکثير به تعداد رقابتکنندگان
هماهنگی منظم و مستمر با مسئوالن اجرائی مسابقات
اطمينان از سالمت ماشينآالت ،ابزار و مواد مصرفی که در اختيار رقابتکنندگان گذاشته میشود.
اطمينان از کفايت زمان و مواد مصرفی در نظر گرفته شده براي رقابتکنندگان
اطمينان از شرايط ايمنی کار با همه دستگاهها و تنظيم و تدوين دستورالعمل ايمنی و بهداشت رشته
با همکاري کارشناسان
قرعهکشی براي تعيين محل رقابتکننده در محيط مسابقه (محل استقرار دستگاه ،ميزکار وغيره) و
شمارهگذاري محلها با نظارت مدير رشته
تشکيل جلسه توجيهی براي رقابتکنندگان براي آشنائی با دستگاهها و آموزش موارد ضروري
نصب شرح وظايف مدير رشته ،کارشناس مسئول ،کارشناس معاون ،داور ،رقابتکننده و برنامه
زمانبندي روزانه مسابقات در کارگاه برگزاري مسابقات
اطمينان از فضاي کافی براي کار رقابتکنندگان با کمک کارشناسان
اطمينان از وجود شرايط محيطی مناسب درکارگاه با همکاري کارشناسان
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وظايف کارشناس مسئول در زمان مسابقه















تشکيل جلسه معارفه و خوشامدگويی و معرفی ناظران اجرايی و داوران به رقابت کنندگان
گرفتن تأييد نهائی در صحت مقادير مواد مصرفی طبق فهرست از رقابتکننده -2-3انتخاب گروه
کارشناسی (سه نفر) براي نظارت برکارگاه از نظر ايمنی و تذکر به مسابقهدهنده در صورت عدم رعايت
نکات ايمنی و ارزيابی مسابقه دهندگان
ارائه پروژه به رقابتکنندگان و دادن فرصت کافی به آنها براي آشنايی با پروژه و ارائه جدول زمانی
پروژه به رقابتکنندگان
چنانچه در طول مسابقه داوطلب يا کارشناس در تالش براي انتقال اطالعات فنی مشاهده شود و از
طريق ديگر کارشناسان داور گزارش کتبی ارائه شود ،کارشناس مسئول موظف است بدون تأمل مسئله
را به مدير رشته گزارش دهد.
زمان کاري همه شرکتکنندگان يادداشت و زمان باقيمانده کاري به آنها اطالع داده شود(با همکاري
کارشناسان)
درصورت عدم توافق کارشناسان در موضوعی خاص ،کارشناس مسئول می بايست موضوع را با نظارت
مدير رشته با رأيگيري از کارشناسان حاضر حل نموده و نتيجه نهائی را به دفتر مسابقات ملی و بين
المللی مهارت اعالم نمايد( .حضور  50درصد کارشناسان +يک الزاميست)
کارشناس مسئولی که از مقررات و دستورالعملهاي مسابقات را رعايت ننمايد و يا رفتاري مغرضانه در
مسابقه داشته باشد ،در صورت گزارش کتبی توسط مدير رشته و يا اکثريت کارشناسان ( 50درصد
کارشناسان +يک) به کميته اجرايی و بررسی صحت موضوع از ادامه کار محروم و فردي ديگري عهدهدار
مسئوليت وي خواهد شد.
تکميل فرمهاي حضور و غياب همه کارشناسان و رقابت کنندگان و ارائه به مسئول سيستم  CISاستان
مجري و دفتر مسابقات بينالمللی مهارت (فرمهاي شماره  11و )12
ورود نمرات روزانه تمامی رقابتکنندگان ،در سيستم CIS
در صورت بروز بيماري براي رقابتکنندگان مراتب را به صورت کتبی به مدير رشته گزارش و براي
جبران زمان از دسترفته با هماهنگی دفتر مسابقات ملی و بين المللی مهارت اقدام نمايد.

 در صورت بروز مشکل در اجراي مسابقات ،اگر در شرايطی کارشناسان اتفاق رأي نداشته باشند ،در صورت عدم
مغايرت موضوع با قوانين مسابقات،کارشناس مسئول براي اتخاذ تصميم نهايی موظف به رأيگيري موضوع بوده و
نتيجه با رأي اکثريت ( 50درصد کارشناسان  +يک) ،و با تاييد مدير رشته نهايی میشود .در صورتیکه کارشناسی
در جلسه رأيگيري غايب باشد پس از جلسه نمی تواند در خصوص تصميم اتخاذشده اظهار نظر نمايد و برگزاري
مجدد جلسه رأيگيري ،امکان پذير نيست.
 مصوبات جلسه توسط مدير رشته به دفتر مسابقات ملی و بينالملی مهارت يا کميته فنی مستقر در محل مسابقات
ارائه و پس از تأييد قابل اجرا خواهد بود.
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وظايف کارشناس مسئول پس از مسابقه

 فرم هاي ارزيابیشده را کنترل ،امضاء و تاييد نمايد.
 نتايج تا زمان تأييد و اعالم از طرف دفتر مسابقات بينالمللی مهارت سري و محرمانه خواهد بود و مدير
رشته ،کارشناس مسئول و همکاران نامبرده حق افشاي نتايج را ندارند.
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پیوست شماره ( -)4شرح وظايف کارشناس معاون

















هماهنگی کامل با مدير رشته و کارشناس مسئول و اجراي وظايف محوله
نظارت بر رعايت مقررات و قوانين توسط رقابتکنندگان
استفاده از روشهاي منطقی ،عادالنه و بیطرفانه در نظارت بر پروژههاي تحت ارزشيابی زير نظر
کارشناس مسئول و مدير رشته
کارشناس معاون نمیتواند رقابتکننده هم استانی خود را مورد ارزيابی قرار دهد.
مسئوليت تکميل اسناد رقابتکنندگان و تطبيق آن با افراد
نظارت بر رعايت اصول ايمنی توسط رقابتکنندگان
اعالم مستمر زمان مسابقه و ميزان وقت باقيمانده در طول مسابقه به رقابتکنندگان
جلوگيري از تبادل افکار و مداخله افراد غيرمسئول با رقابتکنندگان
همکاري در تکميل برگههاي ارزشيابی پروژهها ظرف مدت مشخصشده با مدير رشته و کارشناس
مسئول
همکاري با مدير رشته و کارشناس مسئول براي همهپرسی به منظور انتخاب کارشناس مسئول و
معاون مسابقات ملی مهارت دوره آينده
همکاري با مدير رشته کارشناس مسئول در کليه موارد مربوط به برگزاري هرچه بهتر مسابقات

با توجه به شرايط متنوع رشتهها ،تعداد کارشناس معاون در هر رشته به طور مجزا تعيين میشود.
کارشناس مسئول و کارشناس معاون نمی توانند از يک استان باشند.
ابالغ اعضاي تيم مديريتی رشته توسط دفتر مسابقات ملی و بينالمللی مهارت صادر میگردد.
در اعزام اعضاي تيم مديريتی رشته هاي مسابقات ملی مهارت به مسابقات جهانی به عنوان کارشناس همراه
رقابتکننده ،الزامی وجود ندارد.
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پیوست شماره ( -)5شرح وظايف مسئول فني و تجهیزکارگاه















هماهنگی و همکاري الزم با اعضاي تيم مديريتی رشته
نصب ماشينآالت ،آمادهسازي وسايل موردنياز طبق فهرست تجهيزات ،ابزار و مواد مصرفی هر
رشته
همکاري با کارشناسان براي آشنايی رقابتکنندگان .با تجهيزات و دستگاه ها
اصالح و به روز رسانی مشخصات فنی ،ابزار و تجهيزات و مواد ،با همکاري مدير رشته و کارشناس
مسئول
تأمين امکانات الزم براي حفظ و نگهداري پروژهها و اسناد مربوط به رقابت کنندگان
سازماندهی و کنترل مواد پروژه طبق شرح فنی رشته
در اختيار قرار دادن ابزار استاندارد الزم براي ارزشيابی به تيم داوري
ارائه گزارش کامل وقايع مربوط به مسابقات در طول مدت برگزاري به کارشناس مسئول
اطمينان از فضاي مناسب و ايمنی کارگاه ،نور و امکانات ديگر براي مسابقات
جايگزينی ابزار و تجهيزات در صورت خراب شدن ابزار با هماهنگی کارشناس مسئول
تأمين فضا براي استقرار ابزار رقابت کننده
خودداري از هر گونه مداخله در طراحی و ارزشيابی پروژه
اعمال رفتار بیطرفانه نسبت به رقابتکنندگان و کارشناسان
عدم ارتباط بیمورد با رقابتکنندگان

 تعيين و ابالغ مسئول فنی و تجهيز کارگاه به عهده مدير کل استان ميزبان مسابقات است.
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پیوست شماره ( -)6شرح وظايف مسئول مسابقات ملي مهارت استان در مرحله کشوری
مسئول برگزاري مسابقات ملی مهارت در استان به عنوان رابط اصلی ميان رقابتکنندگان ،کارشناسان و مسئوالن
اجرائی مسابقات است ،بنابراين ضروري است که با مديريت کارآمد و رفتارهاي فردي و اجتماعی مطلوب،
هماهنگیهاي الزم را قبل از اعزام تا پايان مراسم اختتاميه و بازگشت به استان مربوط با تيم و مسئوالن اجرايی
مسابقات ايجاد نمايد .لذا توجه به نکات زير براي برگزاري مناسب مسابقات ضروريست:















مراجعه روزانه به سايت دفتر مسابقات و دريافت تمامی اطالعات و اخبار در ارتباط با مسابقات ملی مهارت.
برنامهريزي ،هماهنگی و نظارت بر اجراي مسابقات در مراحل شهرستانی و استانی
برنامهريزي ،هماهنگی و نظارت بر اردوهاي برگزار شده براي نفرات برتر استان جهت اعزام به مسابقات مرحله
کشوري
برنامهريزي و هماهنگی اعزام نفرات برتر به مسابقات مرحله کشوري
هماهنگی تهيه و تدارك کارگاههاي مناسب ،ابزار و تجهيزات کافی و الزم در طول اجراي مراحل استانی و
کشوري مطابق با مشخصات فنی مورد تأييد دفتر مسابقات ملی و بينالمللی مهارت
اطالعرسانی صحيح مسابقات مراحل شهرستانی ،استانی و کشوري به رسانههاي گروهی با هماهنگی دفتر
مسابقات ملی و بينالمللی مهارت
تهيه و ارسال گزارشهاي مربوط به دفتر مسابقات ملی و بين المللی مهارت
ايجاد رابطه نزديک و صميمانه با رقابتکنندگان
اطمينان از کامل و سالم بودن ملزومات مورد نياز رقابتکنندگان ( لباس کار ،کفش ايمنی ،لباس فرم و )...
اطمينان از وجود ابزارآالت مورد نياز رقابتکنندگان شامل ابزار و وسايل اعالم شده از طرف دفتر مسابقات ملی
و بينالمللی مهارت
هماهنگی به منظور اعزام رقابتکنندگان در زمان اعالم شده به محل برگزاري مسابقات و بازگشت به استان
جمعآوري تمامی مدارك رقابتکنندگان (شناسنامه ،فرم ثبت نام ،دو قطعه عکس ،آدرس منزل و تلفن تماس
در فرم تايپ شده) و ارائه آن به سرپرست تيم اعزامی استان
دريافت شرح وظايف رقابتکنندگان و مطالعه دقيق آن و توجيه کامل شرح وظايف رقابتکنندگان قبل از اعزام
به مسابقات
هماهنگی کامل با دفتر مسابقات ملی و بينالمللی مهارت
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پیوست شماره ( -)7شرح وظايف سرپرست تیم اعزامي از استان در مرحله کشوری
مسابقات
سرپرست تيم به عنوان رابط اصلی ميان کليه رقابتکنندگان استانی و مسئوالن اجرائی در زمان برگزاري مرحله
کشوري مسابقات است ،از اينرو می بايست با مديريت کارآمد و رفتارهاي فردي و اجتماعی مطلوب ،هماهنگیهاي
الزم را قبل از اعزام رقابت کنندگان تا پايان مراسم اختتاميه و بازگشت به استان مربوط با تيم و مسئوالن اجرائی
مسابقات ملی مهارت ايجاد نمايد .بنابراين توجه به نکات زير براي برگزاري مناسب مسابقات ضروريست:










حضور سرپرست تيم و رقابتکنندگان در تاريخ اعالم شده از سوي دفتر مسابقات ملی و بينالمللی مهارت در
محل برگزاري مرحله کشوري
توجه کامل به وضعيت جسمی و روحی رقابتکنندگان از لحظه اعزام تا بازگشت به استان مربوطه
اطمينان از همراه داشتن اصل شناسنامه يا کارت ملی رقابت کنندگان
حضور دائمی در محل برگزاري مسابقات
ارائه گزارش موارد و مشکالت رقابتکنندگان و شکايات احتمالی به صورت کتبی به دفتر مسابقات ملی و بين
المللی مهارت
شرکت در جلسه توجيهی و جلسات روزانه سرپرستان در طول زمان برگزاري مسابقات
ايجاد آرامش و حفظ انضباط اعضاي تيم در حين برگزاري مراسم افتتاحيه و اختتاميه و روزهاي برگزاري
مسابقات و بازديدها
همکاري مستمر با دفتر مسابقات ملی و بين المللی مهارت و ايجاد هماهنگیهاي الزم در خصوص تيم تحت
سرپرستی
همراهی رقابتکنندگان در تمامی بازديدها ،مراسم و برنامههاي تفريحی هماهنگی براي بازگشت تيم به استان
مربوطه پس از مراسم اختتاميه

دستورالعمل برگزاری نوزدهمين دوره مسابقات ملی مهارت

نسخه1:0 :
تاریخ 99/04/15

صفحه  29از 39

پیوست شماره ( -)8شرح وظايف رقابتکنندگان در مرحله کشوری



















هماهنگی کامل با مسئوالن استان براي اعزام به محل برگزاري مرحله کشوري مسابقات
به همراه داشتن اصل شناسنامه يا کارت ملی و دو قطعه عکس جديدکنترل ابزار همراه تهيه شده در استان و
اطمينان يافتن از سالم بودن و تکميل آن قبل از اعزام
به همراه داشتن دفترچه بيمه (در صورت نياز به دريافت خدمات پزشکی)
رعايت شئونات اخالقی و اسالمی در تمام مراحل برگزاري مسابقات
شرکت در جلسات توجيهی
حفظ آرامش و خويشتن داري در طول برگزاري مسابقات و زمان استراحت
بازديد از کارگاه و آشنائی با دستگاهها با هماهنگی اعضاي تيم مديريتی رشته مربوطه يک روز قبل از شروع
مسابقات
شرکت در مراسم افتتاحيه مسابقات
حضور به موقع براي انجام مسابقات ،صرف غذا و برنامههاي تدارك ديده شده
تبعيت کامل از دستورات اعضاي تيم مديريتی رشته در طول زمان برگزاري مسابقات
رعايت کليه قوانين و مقررات کارگاهی و اصول ايمنی و بهداشت در طول زمان برگزاري مسابقات
خارج ننمودن قطعه کار و ابزارآالت از محل مسابقات در تمام مراحل برگزاري
باال بردن دست در زمان بروز مشکل و مطرح نمودن مشکل پيش آمده با مدير رشته يا کارشناس مسئول
ارائه اعتراض به صورت کتبی به سرپرست تيم جهت پيگيري در صورت عدم رسيدگی به اعتراض مطرح شده
در زمان مسابقه
عدم استفاده از تلفن همراه و هر وسيله الکترونيکی ديگر در طول مسابقات.
شروع کار با توجه به دستور کارشناسان و ترك کارگاه به محض ابالغ دستور پايان وقت تعيين شده از طرف
کارشناسان.
حفظ دستگاهها و ابزار تحويلی و دقت در جهت استفاده مطلوب و ضايع نکردن مواد اوليه تحويلی
هماهنگی با سرپرست تيم در صورت نياز به خروج از محل برگزاري مسابقات
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پیوست شماره ( -)9دستورالعمل نحوه تكمیل فرمهای ارزشیابي
داوري در مسابقات ملی مهارت بر اساس پروژهها و زيرپروژههاي طراحیشده و امتياز آنها است.
ابتدا تيم مديريتی رشته بر اساس پروژه نهايی ،فرم شماره  6را تکميل مینمايند ،بدين صورت که پروژه به موارد
فنی مورد نظر تقسيم شده ،و هر مورد به صورت مشخص ،واضح و مختصر با ذکر امتياز مربوطه در فرم قيد میشود.
بايد توجه شود که امتياز هر مورد فنی میبايست کسري از  100بوده و جمع کل امتياز موارد بايد  100شود.
الزم است تا نوع هر مورد فنی از نظر کمی ( ،)Objectiveکيفی ( )Subjectiveيا داوري ( )Judgementو زمان
نمرهدهی آن (پايان هر روز يا پايان مسابقه) مشخص گردد.
پس از تکميل فرم شماره  6با توجه به نوع هر آيتم (هر رديف از فرم شماره  )6میبايست فرم زيرپروژه مربوطه
نيز تکميل شود.
کليه فرمهاي نمونه پس از تکميل ،به امضاي تيم مديريتی رشته رسيده و يک روز قبل از شروع مسابقات به دفتر
مسابقات ملی و بين المللی مهارت ارسال گردد.
پروژههاي کمی ( :)Objectiveبه پروژههايی گفته میشود که قابل اندازه گيري با ابزارهاي اندازه گيري باشد ،مثل
اندازه گيري ابعاد قطعه کار .و يا به صورت بله و خير مثل عملکرد يک قسمت می باشد.
در طراحی اين پروژهها بارم سؤال مشخص شده و نحوه ارزشيابی با تلرانس مربوط مشخص میشود .چون اين نوع
از پروژهها کامالً مشخص و واضح هستند ،بنابراين هر کارشناسی در هر زمان پروژه مربوط را ارزشيابی کند همان
نمره را به رقابتکننده خواهد داد.
مثال :1اندازه قطعه کار

50 * 45  2mm

بارم  10نمره

به ازاي هر  2ميليمتر خطا  2نمره کاهش داده میشود.
مثال :2با زدن کليد  1المپ اول روشن می شود؟ (بله/خير)
در مثال  1اگر ابعاد قطعه کار 50*45 mmو با حداکثر تلرانس  2ميليمتر باشد نمره کامل ( 10نمره) به
رقابتکننده داده میشود ،در غير اين صورت به ازاي هر  2ميليمتر خطا  2نمره کاسته میشود .و در مثال 2
رقابت کننده يا همه نمره را می گيرد يا اصال نمی گيرد و به صورت بله و خير می باشد .بدين علت هر کارشناسی
که پروژههاي کمی را داوري کند ،نمیتواند نمرهاي غيرواقعی بدهد و بالطبع همه يک نمره را خواهند داد .هنگام
نمرهدهی نيز تيم داوري صرف نظر از تعدادشان فقط يک نمره را به هرآيتم داده و امضا مینمايند.
28
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پروژههاي کيفی ( :)Subjectiveبه پروژههايی گفته میشود که قابل اندازه گيري با ابزارهاي اندازه گيري نباشد
مانند خوشمزگی يک کيک يا تميزي کار.
در داوري اين نوع از پروژهها بدون در نظر گرفتن امتياز سؤال 5 ،کارشناس بهطور همزمان به پروژه نمره  1تا 10
میدهند .به اين صورت که هر کارشناس يک سري برگه  1تا  10در اختيار دارد و پس از بررسی پروژه به طور
همزمان هر  5کارشناس نمرهاي بين  1تا  10میدهند ،پس از مشاهده نمرات  5کارشناس ،چنانچه نمرات بيش
از  3نمره با ديگران اختالف داشته باشد وي میبايست دوباره نمره بدهد ،سپس هر  5نمره در برگه مربوط ثبت
شده و امضا میگردد.
پروژههاي داوري ( :)Judgementاين پروژهها نيز مانند پروژه هاي کيفی قابل اندازه گيري با ابزارهاي اندازهگيري
نبوده و کارشناسان با توجه به تخصص خود نسبت به ارزيابی پروژه اقدام می کنند.
در داوري اين نوع از پروژهها بدون در نظر گرفتن امتياز سؤال 3 ،کارشناس به صورت جداگانه پس از مشاهده کار
رقابت کننده به وي يک نمره از  0تا  3به ترتيب زير می دهند (در مقايسه با استاندارد صنعت و نياز مشتري):
نمره  = 0براي انجام ندادن کار و يا کار خيلی ضعيف که مورد قبول صنعت نباشد.
نمره  = 1کار انجام شده ولی پايين تر از سطح استاندارد صنعت می باشد.
نمره  = 2کار انجام شده مطابق استاندارد صنعت می باشد.
نمره  = 3کار انجام شده باالتر از حد صنعت و مورد رضايت کامل مشتري می باشد
هر کارشناس به صورت جداگانه نمره خود را در برگه ثبت کرده و سپس نمره هر  3کارشناس در برگه اصلی ثبت
می شود .حداکثر اختالف بين نمرات  1نمره خواهد بود و در صورت اختالف بيش از يک نمره کارشناس میبايست
نمره خود را اصالح کند.
هر کارشناس در قبال نمره اي که می دهد مسئول بوده و می بايست بتواند از نمره داده شده دفاع کند.
هر کارشناس در هر آيتم ارزشيابی بايد از تمامی نمرات  0تا  3خود استفاده کند.
چنانچه کارشناسی از همه نمرات  0تا  3خود استفاده نکرده باشد ،بايد مجددا نمره دهی کند و در غير اين صورت
به دليل نداشتن تخصص کافی از ارزشيابی پروژه هاي داوري ( )Judgementکنار گذاشته می شود.
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نمرهدهي در زمان مسابقات :

در خصوص نمرهدهی پروژههاي کمی آيتمهاي مورد نظر توسط گروه داوري ارزشيابی شده و نمره اکتسابی با قيد
توضيحات در فرم مربوط ثبت میشود در نهايت گروه داوري فرم تکميلی را امضا نموده و تيم مديريتی رشته نيز
فرم مورد نظر را تاييد مینمايند.
در مورد پروژههاي کيفی با توجه به دستور العمل ،پنج کارشناس بدون در نظر گرفتن بارم ،نمره  1تا  10خود را
به صورت همزمان روي برگه نشان داده و توسط کارشناس ناظر در فرم ثبت می شود.
در مورد پروژه هاي داوري نيز با توجه به دستورالعمل 3 ،کارشناس بدون در نظر گرفتن بارم ،نمره  0تا  3را به
رقابت کننده داده و هر سه نمره در برگه اصلی ثبت و امضاء می گردد.
در نهايت تمامی کارشناسان فرم را امضا نموده پس از آن تيم مديريتی رشته نيز فرم مورد نظر را تاييد مینمايند.
در انتها تمامی فرمها میبايست در دفتر مسابقات ملی و بين المللی مهارت قرار گيرد .الزم به ذکر است تمامی
فرمهاي ارزشيابی شده می بايست در همان روز ارزشيابی به دفتر مسابقات ملی و بين المللی مهارت ارسال شود.
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پیوست شماره ( -)10فرم تأيید صالحیت حرفه ای و عمومي رقابت کنندگان

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.

نام مدير کل استان :
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پیوست شماره ( -)11تعهدنامه اردوی آماده سازی مسابقات جهاني مهارت
متن تعهدنامه اردوي آماده سازي مسابقات جهانی مهارت
-1درج مشخصات کامل

-2شرايط و متون حقوقی :
اينجانب  ...........................................با مشخصات مذکور بدينوسيله آمادگی کامل خود را جهت حضور در اردوي
آماده سازي  .........................................................که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برگزار می گردد
براساس موارد مشروح ذيل اعالم می دارم و تعهد می نمايم که با رعايت کليه اصول انضباطی و اخالقی در دوره
ها و آزمون ها حضور يابم و در صورت عدم اعزام به مسابقات جهانی مهارت به علت حذف رشته يا عدم کسب
امتياز الزم طبق شاخص هاي تعيين شده از طرف دفتر مسابقات ملی و بينالمللی مهارت هيچگونه اعتراضی
نخواهم داشت.
 -3موارد مشروح :








حضور جدي و مستمر و تمام وقت در اردوها اجباري است.
سازمان در انتخاب افراد در پايان دوره تخصصی جهت اعزام به مسابقات جهانی مهارت مطابق با شاخصهاي
تعيين شده صاحب اختيار بوده و شرکت کننده هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
سازمان هيچ تعهدي نسبت به وضعيت نظام وظيفه برگزيدگان نهايی نخواهد داشت.
حضور در دوره آموزشی اردو به معنی اعزام حتمی به مسابقات جهانی مهارت نخواهد بود
سازمان اختيار دارد در صورت بروز هر گونه مشکل از طرف برگزيدگان از ادامه دوره فرد خاطی ممانعت
بعمل آورد و در اين صورت و يا در صورت انصراف برگزيده در اثناي اردو هزينه هاي مربوط به دوره از فرد
مذکور به حساب خزانه دريافت خواهد شد.
داشتن گذرنامه الزامی است و گرفتن آن بر عهده شخص شرکت کننده می باشد.
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پیوست شماره ( -)12شاخصکارآيي استانها در هجدهمین دوره مسابقات
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پیوست شماره ( -)13فلوچارت فرآيند برگزاری مسابقات

اطالع رسانی و

ثبت نام

مدیریت دانش

*

تيم کشور مدعو

مرحله استاني

تیم استان

آماده سازی

*

مرحله کشوری

 20مرداد لغایت  30آذر

تيمهای دستگاه های فراسازمانی

مرحله شهرستاني

از  18تير لغایت  16مرداد ماه

فراخوان

اختتامیه رسمي

ارزيابي فرآيند

*

امکان حضور تيم هايی از ساير کشورها يا ساير دستگاه ها جهت حضور در مسابقات ملی وجود دارد.
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پیوست شماره ( -)14استان های مجری نوزدهمین دوره مسابقات ملي مهارت
ردیف

رشته

استان

1

آذربایجان شرقی

فناوری آب

2

قزوین

رباتيک

3

مرکزی

تراش و فرز cnc

4

اصفهان

فناوری مد ،گل آرایی ،طراحی فضای سبز

5

خوزستان

تهویه و تبرید

6

چهارمحال و بختياری جوشكاری

7

فارس

راهكارهای نرم افزاری برای تجارت ،طراحی گرافيک

8

البرز

کنترل صنعتی ،اتصاالت چوبی ،نجاری سازه های چوبی

9

تربيت مربی

لوله کشی و گرمایشی ،تاسيسات الكتریكی ،الكترونيک ،کابينت سازی

10

تهران

فناوری خودرو ،صافكاری خودرو ،نقاشی خودرو

11

یزد

آجرچينی ،کاشيكاری دیوار و کف ،گچكاری

12

کرمان

13

سيستان و بلوچستان جواهرسازی

14

خراسان رضوی

مكاترونيک

15

مازندران

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

16

متعاقباً اعالم می شود امنيت شبكه ،اپليكيشن موبایل

تعمير و نگهداری ماشين آالت سنگين ،طراحی مهندسی مكانيک  ،ساخت و
توليد
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پیوست شماره ( -)15جدول سابقه حضور در مسابقات جهاني مهارت
ادوار ( 2015, 2017, 2019برحسب استان/رشته)
ادوار مسابقات جهانی
استان

رشته

تهران

جواهر سازی

1

2015

2017

جمع

2019
1

شرکت
کنندگان
2

خراسان رضوی

مكاترونيک

1

1

2

فارس

رباتيک

1

1

2

کرمان

الكترونيک

1

1

2

یزد

فناوری آب

1
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