مقدمه:
تعریف مسابقات آزاد مهارت:
رقابت سالم میان افراد ماهر کشور در زمینههای مختلف مهارتهای فنی و حرفهای ،تخصصی با حمایت بخش خصوصی ،صنایع،
دانشگاه ،اصناف و اتحادیهها که موجب شناسایی و کشف استعدادهای برتر و نخبههای مهارتی میشود و فرصتی را جهت نشان
دادن لزوم فراگیری آموزشهای مهارتی و پر کردن خالء موجود آموزشی ،ارتقای فرهنگ مهارتآموزی و افزایش توانمندیهای
مهارتی در شاغلین بنگاههای اقتصادی و دانشجویان فراهم میسازد.
اهداف بنیادی این مسابقات:
 1ـ کشف استعدادهای حرفهای افراد ماهر و ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی مهارت
 2ـ ترویج و ارتقای فرهنگ مهارتآموزی
 3ـ شناسایی نخبگان و استادکاران مهارتی و هدایت آنان به سوی اشتغال و بازار تولید
 4ـ ایجاد فرصت مناسب برای تبادل اطالعات فنی و تجارب حرفهای بین شاغلین و بنگاهها اقتصادی در سطح کشوری
 5ـ تشویق نخبگان در ایجاد و توسعه شرکتهای فناور بنیان و انتقال دستاوردهای مهارتی
 6ـ ایجاد فرصت لذت بردن در فرایندی که ترکیبی جذاب از آموزش و تجاریسازی و خالقیت است.
 7ـ آموزش رفتارهای صحیح اجتماعی ـ اقتصادی در حوزه کسبوکارها
مجری:
ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان
با همکاری:
استانداری– اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری– اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی–
صدا و سیمای مرکز استان – شورای اسالمی و شهرداری – اتاق اصناف – اتاق تعاون -اتاق بازرگانی -شرکت فرتاک

نحوه ثبتنام و مدارک الزم:
ثبتنام در مسابقات با مراجعه به لینک

www.zntvto.ir/olympiad

منتخبین هر استان از تاریخ  1401/02/19لغایت  1401/02/31امکان پذیر است.
ثبتنام برای عموم رایگان میباشد.

و تکمیل مشخصات فردی و بارگذاری تصویر4*3

جدول مقررات عمومی:
ردیف عنوان

توضیحات

1

ظرفیت پذیرش

هر استان مجاز به معرفی یک نفرشرکت کننده (منتخب آن استان) جهت حضور در مسابقه میباشد

2

شرایط سنی شرکتکنندگان

بدون محدودیت سنی

3

مدرک تحصیلی

داوطلبین در هر سطحی میتوانند شرکت کنند

4

ثبتنام

مسؤول مسابقات استانها موظف به ورود اطالعات رقابت کنندگان در لینک فوق خواهند بود

5

تیم داوری

تیم داوری متشکل از افراد متخصص درون سازمانی و برون سازمانی با نظارت دفتر مسابقات سازمان
آموزش فنی و حرفه ای کشور خواهد بود

6

نحوهی انتخاب نفرات برتر

بر اساس ارزشیابی تیم داوری خواهد بود

7

موازین اخالقی

رعایت منشور اخالقی مسابقات آزاد مهارتی توسط رقابت کنندگان الزامی میباشد

نحوه پذیرش:
از معرفی شدگان ( توسط ادارات کل آموزش فنی و حرفهای استانها ) عصر روز سه شنبه از ساعت  15صورت خواهد پذیرفت.
توضیح اینکه به همراه داشتن معرفینامه الزامی میباشد.
نحوه تقدیر از برگزیدگان:
تقدیر از برگزیدگان مسابقات آزاد مهارتی طی مراسم رسمی با حضور مسؤولین محترم استانی و کشوری صورت خواهد پذیرفت و به
نفرات اول تا سوم جوایز نفیس اهدا خواهد شد.

روابط عمومی ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان

