
 (1041بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت ) و برگزاری فرآیند ثبت نام                                     

 

 شرایط ثبت نام

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران .1

 مسلمان يا پيرو يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران .2

 مطابق توضيحات جدول رشته هاداشتن سالمت جسمي براي حضور در مسابقات  .3

 التزام به رعايت تمامي قوانين و ضوابط مسابقات .4

 رعايت شرط سني مسابقات برابر جداول يک و دو )حتي با احتساب يک روز کمتر و يا بيشتر محاسبه مي شود( .5

 دارا بودن يكي از شرايط زير:  .6

a. ته هاي مرتبط گواهينامه مهارت سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در يكي از رش 

b.  مدرک ديپلم کار دانش يا فني و حرفه اي در يكي از رشته هاي مرتبط 

c.  فارغ التحصيل دانشگاه فني و حرفه اي در يكي از رشته هاي مرتبط 

d.  فارغ التحصيالن دانشكده هاي مهارت کارآفريني وابسته دانشگاه آزاد اسالمي در يكي از رشته هاي

 مرتبط 

e. کاربردي شاخه کاردانش ، مسابقات علمي عملي شاخه فني و حرفه اي ،  برگزيدگان مسابقات علمي

 المپياد مهارتي شاخه کاردانش، المپياد شايستگي محور شاخه فني و حرفه اي در رشته هاي مرتبط

f. دانشجويان دانشگاههاي دولتي و غيردولتي و موسسات آموزش عالي 

عه نرم افزارهاي موبايل، راهكارهاي نرم افزاري براي تجارت، مديريت رشته هاي امنيت سايبري، پردازش  ابري، توس -تبصره 

 مستثني مي باشند. 6سيستم هاي تحت شبكه، فناوري هاي وب از شرايط بند 

 

 1جدول شماره 

 تاریخ دقیق تولد نام رشته ردیف

 12/11/1331 2بجز جدول شماره  ها کليه رشته 1

 2جدول شماره 

 تولد تاریخ دقیق نام رشته ردیف

 12/11/1311 فناوري آب 1

 مكاترونيک )تيمي دو نفره( 2

 امينت سايبري )تيمي دو نفره( 3

 پردازش ابري 4

 تعمير و نگهداري هواپيما 5

 باشند.نمي اين دورهدر  همان رشتهمدال آوران مسابقات ملي مهارت ادوار گذشته مجاز به شرکت در  - 1تبصره 

ريزي اعزام هاي قبل مسابقات ملي مهارت در صورت احراز شرط سني در رشته هايي که در برنامهمدال آوران دوره - 2تبصره 

 گردند.قرار دارند، مستقيماً به مرحله اول اردوي آماده سازي دعوت ميبه مسابقات جهاني مهارت 



 اطالع رسانی

و با بهره گيري از زيرساخت هاي تباط جمعي به صورت سراسري و وسايل ار ، فضاي مجازيرساني از طريق جرايد عمومياطالع

اصناف،   ، صنعتي هاي آموزشي، ،از طريق مكاتبات يا مراجعة حضوري به تمامي سازمانکليه شرکاي اجتماعي مسابقات 

 هاي فرهنگي و انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي انجام پذيرد.کانون

 

 لیست رشته ها

 و ارتباطات فناوری اطالعاتگروه . 1

 سالمت جسميشرایط  نام رشته ردیف

 نوانايي جسمي کار با رايانه هاي تحت شبكهمديريت سيستم 1

 راهكارهاي نرم افزاري براي تجارت 2

 هاي وبفناوري 3

  پردازش ابري 4

 )تيمي دو نفره( امنيت سايبري 5

 هاي کاربردي موبايلبرنامه 6

 

 یو ترابر حمل و نقلگروه . 2

 سالمت جسميشرایط  نام رشته ردیف

 حرکتي-نوانايي کامل جسمي تعمير و نگهداري هواپيما 1

 صافكاري بدنه خودرو 2

 فناوري خودرو 3

 نقاشي خودرو 4

 تعمير و نگهداري وسايل نقليه سنگين 5

  يلير يخودروها يفناور 6

 

 خدمات اجتماعي و فردیگروه . 3

 سالمت جسميشرایط  نام رشته ردیف

 حرکتي-نوانايي کامل جسمي نانوايي )حجيم( 1

 آشپزي 2

  آرايشگري مردانه 3

 قنادي )شيريني پزي( 4

 خدمات رستوران داري  5

 نوانايي جسمي کار اداري پذيرش هتل 6

 

 



 ساز ساختمان و ساخت یفناورگروه . 4

سالمت جسميشرایط  نام رشته ردیف  

حرکتي-نوانايي کامل جسمي آجرچيني 1  

چوبيسازي کابينت 2  

هاي چوبيسازه 3  

 تاسيسات الكتريكي 4

 اتصاالت چوبي 5

)تيمي دو نفره( فضاي سبز اجراي 6  

 نقاشي و دکوراسيون 7

و ساخت و ساز خشکگچگاري  8  

هاي گرمايشيلوله کشي و اجراي سيستم 9  

 تبريد و تهويه 11

کف و ديوار کاشيكاري 11  

 

 يمهندس و ساخت یفناورگروه . 5

سالمت جسميشرایط  نام رشته ردیف  

حرکتي-نوانايي کامل جسمي  CNCفرز  1  

  CNCتراش  2

 الكترونيک 3

 کنترل صنعتي 4

 جوشكاري 5

 )تيمي دو نفره( رباتيک 6

 )تيمي دو نفره( مكاترونيک 7

 طراحي مهندسي مكانيک 8

 )آکواترونيک( آب يفناور 9

 

 مد و خالق یهنرهاگروه . 6

 سالمت جسميشرایط  نام رشته ردیف

 نوانايي جسمي کار با رايانه هاي سه بعدي ديجيتالهنر بازي 1

 فناوري طراحي گرافيک 2

 حرکتي-نوانايي کامل جسمي گل آرايي 3

 فناوري مد )خياطي( 4

 جواهرسازي 5

 

  



 نام نحوة ثبت 

 پذيرد.انجام ميلينک زير صرفاً از طريق مسابقات ثبت نام 

 

http://worldskills.ir/1400/03/22/competitors/ 
 

 ست.اليست ثبت نام شدگان نيز به تفكيک استان بصورت لحظه اي از طريق لينک زير قابل بهره برداري 
http://worldskills.ir/news/20competitor/ 

آزاد اسالمي و وزارت ورزش و جوانان   ، دانشگاه وزارت آموزش و پرورش ، ايفني و حرفه دانشگاه -1تبصره  

 .مي آورند بعملاز طريق لينک فوق  متقاضيانثبت نامرساني و همكاري الزم را در زمينه اطالع

 مدارك الزم جهت ثبت نام

 تمام رخ جديد 3×4عكس  .1

 کپي از تمام صفحات شناسنامه .2

 کپي کارت ملي  .3

 کپي آخرين مدرک تحصيلي يا معرفي نامه از نهاد آموزشي مرتبط .4

 کارت پايان خدمت يا معافيت نظام وظيفه. .5

 )مرد(  آموزان دانشبراي دانشجويان و گواهي اشتغال به تحصيل  .6

  مشمول ارائه گواهي مستند نظام وظيفه براي داوطلبان .1

 

به پايان  1/1/1412شرکت افرادي که در حال انجام خدمت سربازي هستند و سربازي آنها تا تاريخ  - 1تبصره 

در  مشروط به داشتن شرایط سني مجازبه بعد است،  1/1/1413که تاريخ اعزام آنها رسد و يا افراديمي

ارائه برگه تأييد از فرماندهي محل خدمت و تأييد تاريخ پايان خدمت سربازان  اين دوره از مسابقات بالمانع است.

 يک الزاميست. مشمول تبصره 

 گردد.حذف مي 4ماده  3و  2در صورت فعال شدن سامانه احراز هويت برخط در استان بندهاي  - 2تبصره 

  

http://worldskills.ir/1400/03/22/competitors/
http://worldskills.ir/news/20competitor/


 زمانبندی اجرای مسابقات

تاریخ  مجری موضوع برنامه ردیف

 شروع

 تاریخ خاتمه

هاي ميزبان مسابقات استعالم و تعيين استان 1

 مرحله کشوري )استان/دستگاه ميزبان(

 31/2/1411 1/2/1411 دفتر مسابقات

 21/2/1411 1/2/1411 روابط عمومي طراحي پوستر تبليغاتي مسابقات ملي مهارت 2

دوره  اطالع رساني و ثبت نام بيستمين 3

 مسابقات ملي مهارت

ادارات کل 

 استاني

27/2/1411 11/4/1411 

برگزاري مرحله شهرستاني بيستمين دوره  4

 مسابقات ملي مهارت

ادارات کل 

 استاني

1/5/1411 6/5/1411 

برگزاري مرحله استاني بيستمين دوره  5

 مسابقات ملي مهارت )هفته ملي مهارت(

ادارات کل 

 ياستان

21/6/1411 31/6/1411 

برگزاري مرحله کشوري بيستمين دوره  6

 مسابقات ملي مهارت 

ادارات کل 

 استاني منتخب

15/9/1411 15/11/1411 

برگزاري اختتاميه بيستمين دوره مسابقات  1

 ملي مهارت

 15/11/1411 1/11/1411 روابط عمومي

 


