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 مقدمه

امروزه، ورود به اقتصاد پویای جهانی و دستیابی به مشاغل نوین و راهبردی جز با همراهی 

نظام آموزش و سنجش مهارت منطبق با الگوها، استانداردها و رویکردهای بین المللی امکان 

بردی و تجربیات کاری ذی قیمت در سطوح مختلف پذیر نخواهد بود. انتقال فناوری، دانش کار

با اتحاد مثلث نظام « جامع آموزش، تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی»مهارتی بوسیله نظام 

شاگری و نظام آموزش صالحیت حرفه ای میسر  -آموزش آکادمیک و نظریه پرداز، نظام استاد

تنی بر این نظام جامع، متضمن خواهد بود. رشد و ساماندهی منابع و سرمایه های انسانی مب

سیاسی همه جانبه و چابک کشور ایران در عرصه های ملی و  -فرهنگی -تحرکات اقتصادی

 بین المللی می باشد. 

قانون کار جمهوری اسالمی  108سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به استناد ماده 

قانون  5بر عهده دارد و براساس ماده  ایران، وظیفه تربیت نیروی کار ماهر مورد نیاز بازار کار را

نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی بعنوان ارائه کنندگان آموزش های 

مهارتی مشخص گردیده است. در همین راستا، رویدادها و مسابقات مهارت بعنوان ویترین و 

نظام آموزش مهارتی محور در نوک قله و لبه بُرنده  -چارچوب ارزیابی استاندارد و پژوهش

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مبادرت به نخبه پروری و نخبه گزینی می نماید که 

بنیان و ماهران  -این محصول انسانی در خط مقدم اشتغال مولد، مشاوره و کارآفرینی مهارت

ی کسب و کار، مسئولیت رهبری و مدیریت بخش عظیمی از پیاده سازی و بهره برداری فناور

 روز و راهبردی بازار کار را برعهده دارد. های نوین، به

مشارکت بخش خصوصی و سایر ارگان های آموزشی در برگزاری رویدادها و مسابقات آزاد 

و ملی بعنوان بازوان، حامیان یا مشتریان ذینفع، مقوله اثربخشی آموزش مهارتی، پرورش و 

وزش تسریع می بخشد و این امر یک مشارکت جذب نخبگان مهارتی را در بازار کار و فاز آم

ملی با همت بلند و همه جانبه ای را مطلبد. گو این که با حذف یا کم رنگ شدن نقش و 

حمایت این مجموعه ها، بخش عظیمی از این رسالت و دستاوردها مغفول واقع شده و نمودی 

 نداشته باشد. 
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 الزامات قانونی :

 مقام معظم رهبریانقالب ابالغ شده از سوی بیانیه گام دوم  .1

 1404در افق  رانیا یاسالم یانداز جمهورسند چشم .2

 اشتغال یکل یهااستیس 12و  2، 1های بند .3

 خانوادههای کلی سیاست 9و  1های بند .4

 ششم توسعه یبرنامه یکل یهااستیس 76 و 36، 21، 20، 2 هایبند .5

 قانون برنامه ششم توسعه  4ماده  (ز)و  (پ)، (ب) بند های .6

 یعلم و فناور یکل یهااستیس 7-2، 2-1 هایبند .7

 تیجمع یکل یهااستیس 8 و 6 هایبند .8

 رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس 44اصل  یکل یها استیس 8-بند ب .9

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 138ماده  .10

 قانون کار جمهوری اسالمی ایران 108ماده  .11

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 38ماده  2تبصره  .12

 قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی 10و 9، 6، 5د موا .13

 قانون نظام صنفی 13ماده  .14
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 و ضرورت اهميت

 مند درهدفمند برای رقابت نظام ایجاد بستر مناسب به منظور برگزاری رقابتهای سالم و

امکان « مسابقات آزاد مهارت»صنعتگران و پیشه وران در قالب برگزاری  میان صاحبان مهارت

های نظام ارزیابی و مقایسه با یکدیگر و پیدایش شرایط بهبود و ارتقاء سطح کمی وکیفی

آموزشی مذکور با لزوم فراگیری آموزش های مهارتی و مادام العمر برای سرآمد بودن را فراهم 

 سازد.می

های شغلی و بازار کار ها و اقتصاد برمهارتشرایط خاصی که امروزه تحوالت مستمر فناوری

وضعیت  این ای را  برای هماهنگی باهای فنی و حرفهوجود آورده است، جایگاه آموزش به

با اتکا  را مسابقات آزاد مهارت نموده تاموثرتر ساخته است و سازمان را مصمم  متحول بسیار

و با  ملی مهارت برگزاری مسابقات در بر دانش و تجربیات ارزشمند چندین ساله این سازمان

 حمایت و همکاری بخش خصوصی ، صنایع ، اصناف، اتحادیه ها و بنگاه های آموزشی

 .درآوردریزی و به مرحلة اجرا برنامه

آشنایی بی واسطه با فناوری های روز و نیازمندی بازار ، به روز رسانی دانش و مهارت ها 

ی این اهمیت را چندین موزی در محیط کار واقعآاستفاده از ظرفیت های مهارت و  واقعی کار

 برابر کرده است.
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 كليات

 آزاد مهارت تعریف مسابقات - 1 ةماد

مایت بخش حبا  حرفه ایفنی و  رسته هایدر داوطلبین دارای مهارت  میان ی است کهرقابت

در سطح ملی و با مدیریت ادارات کل آموزش فنی و  خصوصی، صنایع، اصناف و اتحادیه ها

 حرفه ای برگزار می گردد.

 آزاد مهارت اهداف مسابقات  - 2ماده 

 موزشی و بخش های صنعتی ، اتحادیه ها و اصناف ایجاد تعامل سازنده و پویا با بنگاه های آ .1

  ایاثرگذار میان دارندگان مهارت های فنی و حرفه ایجاد رقابت سالم و  شناسایی و .2

 در میان قشرهای مختلف جامعهاز بین بردن فقر مهارتی  .3

 هامهارتشکوفایی  برایفرصت مناسب افراد ماهر و ایجاد ای حرفه استعدادهایکشف  .4

 فرهنگ مهارت آموزی ءقاارت ترویج و .5

 استادکاران مهارتی شناسایی نخبگان و .6

 استاد کاران مهارتی فراهم نمودن فرصت مناسب برای رقابت سالم میان .7

جلب نظر  به عموم مردم و اقتصاد ةنقش آن در توسعاهمیت  و یی مهارتهاآموزشعرفی م .8

 اجرای در یشترهرچه ب مشارکت برایصنوف  صنایع و ،های اقتصادیبنگاه ،نمسئوال

 آزاد اصنافمسابقات 

 اهبنگاه بین شاغلین وای مناسب برای تبادل اطالعات فنی و تجارب حرفه ایجاد فرصت .9

 اقتصادیهای بنگاه نخبه به صنایع و معرفی افراد ماهر و و ییشناسا .10

 مهارت در کشور ارتقای سطح استانداردهای آموزش .11

 توانایی شاغلین دانش و به روز رسانی .12

درجه بندی صنوف و صنایع بر اساس و  از لحاظ توانمندی مهارتی ی وضعیت مربیان بررس .13

 مهارت موجود 

 فناور بنیان و انتقال دستاوردهای مهارتیتشویق نخبگان در ایجاد و توسعه شرکت های  .14
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 مهارتآزاد شرایط ثبت نام متقاضيان در مسابقات  - 3 ةماد

  یراناجمهوری اسالمی  ه در قانون اساسیادیان تصریح شدمسلمان یا پیرو یکی از 

  ابقاتشده از طرف ستاد اجرایی مس مصوب ضوابط قوانین و تمامیالتزام به رعایت 

o  : مجاز به کشور  در مجوز اقامت به شرط دارا بودن 1خارجی اتباعتبصره

 باشندحضور در مسابقات می

 شناسائیو رسانی اطالع

 ع رسانیاطال–4ةماد

جهت  وریکشو  استانیبه صورت ط جمعی ها و وسایل ارتبا رسانهاز طریق  رسانیاطالع

 ههایبنگا ،، اتحادیه هااصناف سازمانهای آموزشی و صنعتی وگروه های هدف شامل تمامی 

 انجام می پذیرد. یفرهنگ یهاکانونو  ی، صنعتیآموزش
 

 :ثبت نامبرای و مدارك الزم  ثبت نام ةنحو  - 5ةماد

 :ثبت نام ةنحو

نجام ا ناستا در سطح آموزش فنی و حرفه ایمراکز ن مسابقات با مراجعه به در ایثبت نام 

 گیرد.می

 ثبت نام برایمدارك الزم 

 جدیدتمام رخ  عکس  

  احراز هویت بصورت برخط 

 

                                                 
 یفرهنگ ی، اجتماع یقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد 180موضوع ماده  1
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 اجرای مسابقات

 :مسابقاتاجرای –6ةماد

 :به شرح زیر برگزار می گردد استانی و کشوری صورتو به دمسابقات آزاد مهارت 

 آزاد مهارتانتخاب حامی جهت برگزاری مسابقات  رسی وبر -1

به دفتر مسابقات  )پیوست( ارسال فرم مربوطهو  بصورت مکتوب استانها اعالم آمادگی -2

 حامیان منطقه  و با توجه به توانمندیهای استان المللی مهارتملی و بین

صورت پروژه های استانی و کشوری به در هر در هر دو صورت مسابقات آزاد مهارت  -3

 عملی خواهد بود.
  استانیسطح  -1-6

و برای ساکنین منحصرا در استان مجری مسابقات آزاد مهارت  سطح استانی،در  -1-1-6 

 می گردد.و نفرات برتر مشخص ریزی و اجرا همان استان برنامه

 در سطح استانی با هماهنگی حامی مسابقات و هر رشته تعداد رقابت کنندگان -2-1-6

 جامع سازمان ثبت خواهد شد.در پورتال  و استان مجری تعیین
 كشوری سطح -2-6

رقابت کنندگان  مسابقات آزاد مهارت در استان مجری و با حضور ،در سطح کشوری -1-2-6

 سایر استانها برگزار خواهد شد.

جهت توسط مسئول مسابقات آن استان  استان هر منتخبنفرات  سطح،در این  -2-2-6

 .خواهند شدثبت  مسابقات سایتدر کشوری  در مسابقاتحضور 

تعداد نفرات مجاز استان مجری جهت شرکت در مسابقات کشوری ، توسط همان تبصره : 

 استان و با هماهنگی حامی مسابقات تعیین و به دفتر مسابقات اعالم می گردد.

قبل از شروع  ریکشو مسابقات در شرکتجهت  سایر استانهاتعداد نفرات مجاز :  2تبصره 

اعالم خواهد مسابقات دفتر استان مجری و حامیان مربوطه و با هماهنگی توسط  ،مسابقات

 شد.

قبل از برگزاری مسابقات کشوری در می بایست  منتخب استانهانفرات مشخصات  -3-2-6

ثبت  www.portaltvto.comپورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی 

 گردد.
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آزاد مهارت پس از بررسی و تایید نهایی  کشوری مسابقات سطح رقابت کنندگان -4-2-6

 توسط دفتر مسابقات ملی و بین المللی مهارت به استان مجری اعالم می گردد.

 معرفی جایگزین نفر ،از ادامه شرکت در مسابقات قبول شدگان در صورت انصراف : 1تبصرة 

 می گردد.

امکان در پورتال منتخب استانها مهلت تعیین شده امکان ثبت نفرات : پس از پایان  2تبصرة 

 باشد.نمی پذیر

 2حداکثر در و  کمیته فنی رشتهبر اساس نوع پروژه و تصمیم  مدت زمان مسابقه -1-2-6

 خواهد شد. اجرا  روز

مطابق سیستم ارزشیابی مسابقات ملی و در این مرحله  یپروژه عمل سنجش ةنحو -2-2-6

 می باشد. مللی مهارتبین ال

استان مجری مسابقات پس از اتمام مرحله کشوری می بایست مستندات و نتایج  -3-2-6

 کسب شده را به دفتر مسابقات ملی و بین المللی مهارت ارسال نمایند.

در تمامی مراحل برگزاری مسابقات استانی و کشوری نمایندگانی از طرف حامی  -4-2-6

 مسابقات حضور خواهند داشت.

حضور خواهد  ناظر اعزامی از ستاددر تمامی مراحل قبل و حین برگزاری مسابقات،  -5-2-6

 داشت.

می حامی مالی رسبه محل برگزاری مسابقات به عهده  هزینه اعزام ناظر ستاد:  1تبصره 

 می باشد. مسابقات

: اسکان و پذیرایی در زمان مسابقات بر عهده میزبان و هزینه اعزام رقابت کننده  2تبصره 

 برعهده خود رقابت کننده می باشد.
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 طراحی پروژه– 7 ةماد

 ملی و مسابقاتدفتر  تحت نظارت مشخص وهای در رشتهمرحلة کشوری های پروژه 

و  صاحب نظران اصناف  تشکل ازمتخصصی رشته مربوطه  توسط کمیتهو المللی مهارت بین

  .خواهد شدطراحی  یو مربیان درون و برون سازمانمتخصصان  وواحدهای صنعتی مربوطه 

 ،می توانند از کارشناسان با تجربه سازمان، واحد های صنعتیطراحان پروژه : 1تبصرة 

 .باشندسایر استانها  و ظرفیت های موجود درها اساتید دانشگاه  ،اصناف ،خدماتی

 

 آزاد مهارتمسابقات  اجراییعوامل  -8ةماد

 استانیمهارت در مرحله آزاد مسابقات  اجرایی عوامل  -1-8

استان مسابقات مهارت اجرایی کمیته  ةعهد براستانی  ةمهارت در مرحل آزاد مسابقات  اجرای

 . است
 :ستانمسابقات ا اجرایی كميته یاعضا پيشنهادیتركيب  -1-1-8

 (تهیکمس یرئ)     مدیرکل استان .1

 ندگان بخش خصوصی و صنایع و اصنافنمای .2

  مسئول مسابقات ملی مهارت استان .3

 )جذب مشارکت(           استانآموزش در صنایع کارشناس  .4

 مسابقات( رسانیتبلیغات و اطالع)      روابط عمومی استان مسئول .5

 (مسئول فنی و اجرایی) ن استا معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی .6

 (پشتیبانی مسئول)        استان معاون اداری و پشتیبانی .7

 (مسابقات حراست حفاظت و مسئول)          مسئول حراست استان  .8

 .به انتخاب مدیر کل استان :شکایات رسیدگی بهول ئمس .9

   های آزاد آموزشگاه یا دو نفر از روسای مراکز .10

 رئیس اداره سنجش استان .11

 ناظرین معرفی شده از سوی دفتر مسابقات  ناظر یا .12
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 :شوریمسابقات آزاد مهارت در مرحله ك اجرایی عوامل -2-8

 مجری : مسابقات استان اجرایی اعضای پيشنهادی تركيب -1-2-8

 )رئیس کمیته فنی(    مدیرکل استان .1

 نمایندگان بخش خصوصی و صنایع و اصناف .2

  میزبان مسابقات ملی مهارت استانکارشناس   .3

 آموزش در صنایع کارشناس   .4

 رئیس اداره سنجش و ارزشیابی .5

 تبلیغات و اطالع رسانی مسابقات()  روابط عمومی      مسئول  .6

و  مسئول فنیمعاون ادارة کل استان میزبان به انتخاب رئیس کمیته فنی  )  .7

 اجرایی(

 )مسئول پشتیبانی( رئیس ادارة امور عمومی و پشتیبانی       .8

 رشته کارشناسان مسئول .9

 تجهیز کارشناس  .10

 )مسئول حفاظت وحراست مسابقات(  مسئول حراست استان     .11

 انبه انتخاب مدیر کل است : ول رسیدگی به شکایاتئمس .12



 كارشناس مسئول -2-2-8

برای طراحی پروژه و  کنندگان،رهبری کارشناسان تخصصی و رقابت هدایت و یتمسئول

 .ورد نظررا برعهده دارداجرای صحیح و مناسب مسابقات در رشته م

 هماهنگیو با  توسط استان مجریانتخاب کارشناس مسئول در مرحله کشوری  : 1 تبصره

 دفتر مسابقات ملی و بین المللی مهارت صورت خواهد گرفت.

 : ابالغ کارشناس مسئول توسط مدیرکل استان صادر خواهد شد. 2تبصره 

 داوركارشناس  -3-2-8

در اجرای مرحلة کشوری مسابقات جهت همکاری استان مجری ت که با دعو استی کارشناس

اجرای صحیح  ارزشیابی پروژه ها و دربه منظور همکاری کارشناس مسئول  در کنارآزاد مهارت 

 .دیابحضور می نظر ایمنی و بهداشت حاکم بر رشته مورد و رعایت موارد و کامل قوانین

 می باشد.هده مدیر کل استان میزبان به ع کارشناسان داورتعیین و ابالغ : 1تبصرة
 كارگاهمسئول فنی و تجهيز  -8-2-4
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در طول مسابقات ها قبل از مسابقات ونظارت برکارکرد دستگاه کارگاهسازی آماده ةوظیف     

 .داردبر عهده رفع اشکاالت احتمالی را  و

می ستان میزبان مدیر کل اعهده تجهیز کارگاه به  مسئول فنی وو ابالغ تعیین  :1ةتبصر

 .باشد

 داوری مسابقات ةنحو  : 9 ةماد

، درون و برون سازمانی مربیان با تجربه ،مسئولبا مشارکت کارشناسان  مسابقاتداوری    

دستورالعمل نحوه  مطابقارزیابی نتایج  .پذیردمی انجام اتحادیه ها و متخصصکارشناسان 

 .می پذیرد انجام ی مسابقات ملی مهارتهاپروژه یابیارزش

استان مجری می بایست تمام مراحل مسابقات را به منظور فراهم بودن امکان   :1ةتبصر

 رسیدگی به شکایات احتمالی یا بررسی مجدد مستندسازی نماید.

ها باید در محل امنی نگهداری شود تا درصورت تمامی مدارک ارزیابی و پروژه  :2ةتبصر 

 گیرد )با هماهنگی حراست( . نیاز به بازنگری مورد استفاده قرار

ست یبامی کنندهرقابت،مسابقات ین برگزاریدر صورت بروز هر گونه مشکل در ح  :3ةتبصر

زمان برگزاری مسابقات به کارشناس مسئول ارائه در  به صورت مکتوب ورا خود  ضاعترا

 .نماید

 خواهند داشت. اصناف در هر رشته حضور در مرحله کشوری ناظرانی از اتحادیه و: 4تبصره 

 

 برگزیدگان تقدیر از  ةنحو – 10 ةماد

و با مشارکت حامیان  استان مجری توسط و طی مراسم رسمی مسابقاتبرگزیدگان  تقدیر از

 .خواهد پذیرفتصورت  مسابقات

نفرات برتر گواهی حضور در مسابقات با ذکر نام رشته برگزار شده و با امضای مدیرکل 

 دریافت خواهند کرد.لوگوی حامیان مسابقات  به همراهان مجری آموزش فنی و حرفه ای است

 :آزاد مهارتاقدامات انضباطی در مسابقات  - 11 ةماد

کمیته اجرائی مسابقات در استان مجری می بایست نسبت به تهیه و تدوین موارد   -1-11

رقابت کنندگان انضباطی و مقررات مرتبط با مسابقات مربوطه اقدام و قبل از شروع مسابقات به 

 اعالم نماید.
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در صورت تخطی از مقررات، برگزار کنندگان و مسابقه دهندگان حسب مورد با  -2-11

 تصمیمات انضباطی اتخاذ شده مواجه و از سیستم مسابقات حذف خواهند شد .

عوامل برگزاری مسابقه در صورت مشاهده تخلف و تخطی از قانون و مقررات مسابقه  -3-11

مل اجرائی مسابقات( ملزم به گزارش کتبی مورد تخلف به ناظر ستاد و کمیتة اجرائی )دستورالع

اختیار کمیتة نظارت و رسیدگی به شکایات قرار  هستند. این گزارش باید در موارد خاص، در

کننده نیز باید در اسرع وقت به اطالع رئیس ستاد اجرایی گیرد و گزارش نهایی مراجع رسیدگی

 مسابقات برسد.

مشييتالت حين مسييابقه/پاسييبهویی به /رسيييدگی به شييتایات ةنحو - 12 ةماد

 مسابقات:

 شركت كنندگاناالت ؤپاسبهویی به س ةنحو -1-12    

در سواالت یا پروژه و نیاز به پاسخگوئی توسط عوامل اجرایی نقاط مبهم  وجوددر صورت 

 انجام شود:بایست پاسخگویی به سواالت می جهتمراحل زیر مسابقه در زمان 

 کند.می کارشناس مسئول را آگاه ال آوردن دست خودبا باشرکت کننده  .1

 برای شود می کارشناس مسئول تعیین توسط که یکارشناسکارشناس مسئول یا  .2

 شوند.می اعزام شرکت کنندهال ؤپاسخگویی به س

انتقال داده خواهد  ویبه کارشناس مسئول اعالم و پاسخ به  هشرکت کنندال ؤس .3

 شد.



 و رفع مشتالت در حين مسابقه :رسيدگی به اعتراض  ةنحو -2-12

مشکل  و مرتفع نمودنرسیدگی  برایمراحل زیر  ،در صورت بروز مشکل در اجرای مسابقات

 بایست انجام شود:می

 دارد.می مشکل خود را به کارشناس مسئول اعالمکننده رقابت .1

 شرکت کنندگانمشکل  برطرف نمودنپیگیری و کارشناس مسئول موظف به  .2

 .است

در زمان کننده رقابتکارشناس مسئول موظف به حفظ زمان اتالف وقت برای  .3

در همان روز جاری شرکت کنندگان برطرف نمودن مشکل و دادن وقت اضافه به 

 است.
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شرکت اعتراضات و کارشناس مسئول موظف است گزارش مشکل پیش آمده  .4

 ةبه کمیتصورت کتبی ه بر پایان هر روز رسیدگی به آن را د ةو نحو کنندگان 

 ه دهد.ئرسیدگی به شکایات ارا

و رسیدگی به  ن ستاد و کمیته نظارتاناظروسیلة  بهشده اقدامات انجام کلیه .5

کمیته عنوان و پس از پایان روز به ستاد اجرایی ارائه  ةدر صورتجلسشکایات 

 خواهد شد.

مان بروز مشکل در مسابقات صورت رسیدگی به اعتراضات به صورت روزانه و در ز .6

خواهد گرفت و پس از پایان مسابقات دیگر به هیچ اعتراضی رسیدگی نخواهد 

 شد.
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 برگزاری مسابقات آزاد مهارت يشنهادپفرم 

 رشته :

 استان :

 نوع مسابقات

  مربیان       مهاجرین و اتباع بیگانه       سربازان       روستائیان

 نفت و گاز و پتروشیمی      کشورهای آسیایی      یه )منطقه ای(کشورهای همسا

      دانشجویی      کارگری     اصناف    کودکان و نوجوانان     صنایع دستی

 سایر موارد با ذکر نام ...............................
 

 سطح مسابقات

 بین المللی        کشوری         منطقه ای         استانی 

 بصاً دالیل پيشنهاد برگزاری قيد شود()مشضرورت برگزاری 

 

 (ستانابرای نتيجه مورد انتظار دستاوردها )و نتایج 

 

 نوع مشاركتتعيين و  اسامی حاميان مسابقات

 حامیان مسابقات: نام 

 حمایت:نوع 

   زاتیابزار و تجه یکسر نیتام زاتیابزار و تجه نیتام یمواد مصرف نیتام

  محل اسکان  ییرایپذ  هی/ اختتام هیافتتاحبرنامه مشارکت در  یمحل برگزارتأمین 

  ای رسانهحمایت  ایهدا نیتام مدال هیته
 



 

 مسابقات آزاد مهارت

 1فرم 
 

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

ID بارم عنوان بخشهاي پروژه 

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

H   

 100 جمع

 

 

 

 
 مسئولكارشناس 

 ينام و نام خانوادگ

 امضاء:

 

 



 

 

 1 

 مسابقات آزاد مهارت

 (Objective) يكمّ -2فرم 
 .....................................................................نام رشته: 

 ............: بارم ........روژه: پ ID ...............................................عنوان پروژه: 
 

 توضيحات /اندازه/تلرانس بارم عنوان رديف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   جمع بارم زير پروژه

 
 مسئولكارشناس 

 نام و نام خانوادگي

 امضاء:
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 مسابقات آزاد مهارت
 (Subjective) كيفي -3فرم 

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

 ...........بارم:  .........روژه: پ ID ..............................................عنوان پروژه: 
 

Sub Project

 
        مسئول كارشناس

       نام و نام خانوادگي
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 مسابقات آزاد مهارت
 

    يه دهفرم نمر    
 

 (Objective) كمي -4فرم 
 

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

 .........................................تان: اس /نام رقابت كننده         ......................................................................عنوان پروژه: 

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

 

 ينمره اکتساب جهينت حاتياندازه/تلرانس توض بارم عنوان رديف

      

      

      

      

      

      

      

      

   جمع

 
 

 ينام و نام خانوادگ   ينام و نام خانوادگ   يو نام خانوادگنام 

 3كارشناس     2كارشناس     1كارشناس 

 ءامضا     ء امضا     ء امضا

 

 مدیر رشته                    كارشناس مسئول   

 نام و نام خانوادگي   ينام و نام خانوادگ

 امضاء     امضاء
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 قات آزاد مهارتمساب
 

 فرم نمره دهي
 

 (Subjective) كيفي -5فرم 
 

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

 .........................................ستان: ا /نام رقابت كننده  ......................................................................عنوان پروژه: 

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

 

 بارم آيتم رديف

 10 تا 1 نمرات كارشناسان از

كارشناس 

1 

كارشناس 

2 

كارشناس 

3 

كارشناس 

4 

كارشناس 

5 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 نام و نام خانوادگي

   1كارشناس 

   ءامضا

 نام و نام خانوادگي

   2كارشناس 

   ءامضا

 نام و نام خانوادگي

   3كارشناس 

   ءامضا

 نام و نام خانوادگي

   4كارشناس 

   ءامضا

 نام خانوادگينام و 

   5كارشناس 

   ءامضا
 

 
   كارشناس مسئول

      نام و نام خانوادگي

        امضاء:
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