
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

 المللی مهارتبينملی و  مسابقات مدیریت

  

 دوره  نخستين

 مسابقات ملی مهارت کارگران ایران

Iran workers Skills Competition (IWSC) st1 



 

 سمه تعالیب

 

 مختلف های زمینه در اقتصادی های بنگاه و کارخانجات ینشاغل میانمسابقات مهارت  برگزاری

 از دیگری مزایای رفتاری، مثبت تغییرات وضمن ایجاد نشاط در جامعه کارگری  ای حرفه و تخصصی

کسب  ، نوآوری و خالقیت گسترش شغلی، پیشرفت ، اجتماعی تحرک کارایی و وری بهره افزایش جمله

 استعدادهای کشف و شناسایی موجب را دارد و و آشنایی با استاندارد های جدید مهارت تجربه و انتقال

 می شود. نیز مهارتی نخبگان و برتر

مهارت آموزی فراهم می  بنگاه های اقتصادی متعهد به همچنین فرصت را برای معرفی این رویدادها

 .می گرددو بین المللی در سطح ملی و گسترش بازار موجب توسعه برند  کند و

مهارت کارگران در ایجاد تحول اقتصادی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای با باور به قدرت و توان 

المللی بصورت بین  مسابقات ملی مهارت کارگران ایران را بر اساس استانداردهایارتقای بهره وری، 

نخستین دوره مسابقات ملی برگزاری در از مشارکت بنگاههای اقتصادی نماید و  می ساالنه برگزار

 استقبال می کند.مهارت کارگران 

 

  



 

 

 مسابقات های رشته

  صنعتی ماشینکاری گروه .1

 یونیورسال تراشکاری .1.1

 فرزکاری یونیورسال .1.2

 CNCتراشکاری  .1.3

 CNCفرزکاری  .1.4

 گروه جوشکاری .2

 SMAW جوشکاری .2.1

 2COگاز محافظ با جوشکاری  .2.2

 جوشکاری با گاز محافظ آرگون .2.3

 گروه مهندسی .2

 SOLIDWORKS طراحی قطعات صنعتی به کمک نرم افزار .1

 CATIA افزار نرم کمک به صنعتی قطعات طراحی .2

 PLCبرنامه نویسی  .3

 

  زمان برگزاری مسابقات 

 جمعه پنج شنبه چهارشنبه

 1401 بهمن 14 1401 بهمن 13 1401 بهمن 12

 

 تیم ها معرفی نحوه و زمان

وبسایت  طریق از و 10/10/1401 لغایت 15/09/1401 تاریخ از آنالین بصورت نام ثبتمعرفی تیم و 

www.worldskills.ir  انجام می شود. 

 رشته  مسابقات برای  هر بنگاه اقتصادی وجود ندارد. 10هیچگونه محدودیتی برای  معرفی تیم در 

 ورت یکنفره می باشد.تیم ها بص

 

 

 

 

 



 

 خدمات و هزینه ها

 شامل )ریال( رشته -به ازای هر نفر  هزینه

70.000.000 

 2 شب اقامت 

 2 وعده صبحانه 

 3 وعده ناهار 

 2 وعده شام 

 پذیرایی و میان وعده روزهای مسابقات 

 حضور در مراسم افتتاحیه و اختتامیه 

  ،ابزار آالت و هزینه حضور در مسابقات )تأمین مواد مصرفی

 تجهیزات(

 صدور کارت شناسایی مسابقات 

 تقدیر از برگزیدگان 

 صدور گواهی حضور در  مسابقات 

  جوایز 

 از برگزیدگان مسابقات به شرح زیر تجلیل می شود:

 مدال طال، نقره و برنز به نفرات اول تا سوم هر رشته اعطای .1

 به نفرات اول تا سوم هر رشتهاهدای جایزه نفیس  .2

 ای کشور جهت نفرات برگزیدهکارت مربیگری سازمان آموزش فنی و حرفهصدور  .3

 ای کشور جهت نفرات برگزیدهصدور کارت آزمونگری سازمان آموزش فنی و حرفه .4

 مسابقات در حضور نامهاهیصدور گو .5

 سایت برگزاری مسابقات

 مرکز ملی تربیت مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 اقامت تیم  محل

استان البرز، کرج، میدان آزادگان، بلوار امام رضا )ع(، بلوار تربیت مربی، مرکز ملی تربیت مربی سازمان آموزش  

 ای کشور فنی و حرفه

 



 

 :و مشارکت بنگاههای اقتصادیکمک نحوه 

 جلسه در کهکشور  ای حرفه و فنی سازمان آموزش به حقوقی و حقیقی اشخاص کمکهای نحوه به موجب قانون

 08/09/1400 مورخ 102834 شماره نامه طی و رسید تصویب به اسالمی شورای مجلس 11/08/1400 مورخ علنی

 نمودن فراهم و آموزیمهارت بهسازی و گسترش منظوربه است مجاز سازمان، این شد ابالغ جمهور رییس توسط

 دریافت را حقوقی و حقیقی اشخاص هدایای و غیرنقدی و نقدی کمکهای کشور، در پایدار اشتغال ایجاد هایزمینه

 مربوط آموزشی مراکز تجهیز و بازسازی توسعه، تعمیر، احداث، برای شرعی موازین و کننده اهداء نظر رعایت با و

 .نماید مصرف کشور عملی های آموزش برای کارگاهی ابزار و مصرفی مواد شامل مهارتی مصرفی نیازهای اولویت با

به تصویب هیات محترم وزیران  19/05/1401آیین نامه قانون فوق الذکر که در تاریخ  6همچنین بموجب ماده 

 صورتی در شود، می اهدا کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان به که غیرنقدی و نقدی های کمکرسیده است:  

 تا حداکثر را سال هر در شخص هر غیرنقدی هدایای شده تقویم مبلغ یا و پرداختی منابع تأییدیه سازمان که

 مالیاتی قبول قابل هزینه  نماید، ارسال مالیاتی امور سازمان به سیستمی صورت به بعد سال اردیبهشت پایان

 .شودمی تلقی اهدا یا پرداخت سال

دوره مسابقات ملی مهارت کارگران ایران ،  نخستینبرگزاری کمک به  برایهای اقتصادی بنگاهدر همین راستا ، 

 آموزش و هی، مواد اولیه و مصرفیابزار کارگا در تامین مشارکتکمک و جهت می توانند درخواست مکتوب خود 

به سازمان آموزش  10/10/1401لغایت  15/09/1401از تاریخ را  آزمون های عملی و مجازی و سایر موارد مورد نیاز

شماره شبای به حساب را نقدی  دهند و کمک های ارائه فنی و حرفه ای کشور

IR540100004001018703042385 های کمک از حاصل درآمد-اختصاصی درآمد وجوه متمرکز حساب 

 کارگاهی، ابزار تامین بابت کل کشورخزانه  نزد ای حرفه و فنی آموزش سازمان – حقوقی و حقیقی اشخاص

واریز نمایند و رسید آن  نیاز مورد موارد سایر و مجازی و عملی های آزمون و آموزش مصرفی و اولیه مواد

 را به سازمان آموزش فنی و حرفه ای تحویل دهند.

 

 

 

 



 

 های کمک نحوه قانون اجرایی نامه آیین 6 ماده کلیه بنگاههای اقتصادی عالوه بر اینکه مشمول موضوع

و تاییدیه سازمان امور کشور خواهند بود  ایحرفه و فنی آموزش سازمان به حقوقی و حقیقی اشخاص

 می توانند از خدمات زیر نیز بهره مند شوند.مالیاتی را دریافت می کنند، 

هزار  3میزان کمک  

 میلیون ریال و بیشتر

هزار  3تا  2میزان کمک

 میلیون ریال

 2 تا 1میزان کمک

 ریال میلیون هزار

هزار  1میزان کمک تا 

 میلیون ریال

پذیرش رایگان تیم مهارت بنگاه  .1

رشته از اولین دوره  10اقتصادی در 

 مسابقات ملی مهارت کارگران ایران

مدیرعامل بنگاه اقتصادی به  معرفی .2

عنوان سفیر مهارت و دریافت لوح و 

 کارت سفیر مهارت

تبلیغات محیطی بنگاه اقتصادی در  .3

 محل برگزاری رویداد

تبلیغات محیطی بنگاه اقتصادی پس  .4

مرکز  200ز برگزاری رویداد در ا

به  آموزش فنی و حرفه ای کشور

 ماه 3 مدت

امکان بهره مندی از غرفه  .5

 نمایشگاهی 

 دریافت تندیس یادبود مسابقات .6

تجلیل از مدیران شرکت در مراسم  .7

افتتاحیه یا اختتامیه مسابقات با 

 حضور مقامات رسمی

تسهیل دریافت مجوز آموزشگاه آزاد  .8

 ایفنی و حرفه

تسهیل دریافت مجوز مرکز جوار و  .9

 ای حرفه و فنی بین کارگاهی

ارائه دسترسی به بانک های  .10

اطالعاتی برگزیدگان مسابقات ملی و 

بین المللی مهارت در رشته های 

 مرتبط

درج لوگوی شرکت در پوستر و  .11

 سایت رسمی مسابقات

پذیرش رایگان تیم مهارت بنگاه  .1

رشته از اولین  7اقتصادی در 

دوره مسابقات ملی مهارت 

 کارگران ایران

مدیرعامل بنگاه اقتصادی  معرفی .2

به عنوان سفیر مهارت و دریافت 

 لوح و کارت سفیر مهارت

تبلیغات محیطی بنگاه اقتصادی  .3

 در محل برگزاری رویداد

تبلیغات محیطی بنگاه اقتصادی  .4

 150پس از برگزاری رویداد در 

رفه ای مرکز آموزش فنی و ح

 ماه 3 به مدت کشور

تجلیل از مدیران شرکت در  .5

مراسم افتتاحیه یا اختتامیه 

 مسابقات با حضور مقامات رسمی

امکان بهره مندی از غرفه  .6

 نمایشگاهی 

تسهیل دریافت مجوز آموزشگاه  .7

 ایآزاد فنی و حرفه

تسهیل دریافت مجوز مرکز جوار  .8

 و بین کارگاهی فنی و حرفه ای

بانک های  ارائه دسترسی به .9

اطالعاتی برگزیدگان مسابقات 

ملی و بین المللی مهارت در رشته 

 های مرتبط

درج لوگوی شرکت در پوستر و  .10

 سایت رسمی مسابقات

پذیرش رایگان تیم مهارت  .1

رشته از  5بنگاه اقتصادی در 

اولین دوره مسابقات ملی 

 مهارت کارگران ایران

تبلیغات محیطی بنگاه  .2

ی اقتصادی در محل برگزار

 رویداد

تبلیغات محیطی بنگاه  .3

اقتصادی پس از برگزاری 

مرکز آموزش  50رویداد در 

 به مدت فنی و حرفه ای کشور

 ماه 2

مدیرعامل بنگاه  معرفی .4

اقتصادی به عنوان سفیر 

مهارت و دریافت لوح و کارت 

 سفیر مهارت

تسهیل دریافت مجوز  .5

 ایآموزشگاه آزاد فنی و حرفه

تسهیل دریافت مجوز مرکز  .6

 جوار و بین کارگاهی

اعطای تقدیر نامه به مدیرعامل  .7

شرکت از سوی سازمان 

 ای کشورآموزش فنی و حرفه

ارائه دسترسی به بانک های  .8

اطالعاتی برگزیدگان مسابقات 

ملی و بین المللی مهارت در 

 رشته های مرتبط

 پوستر در شرکت لوگوی درج .9

 مسابقات رسمی سایت و

پذیرش رایگان تیم مهارت بنگاه  .1

رشته از اولین دوره  3اقتصادی در 

مسابقات ملی مهارت کارگران 

 ایران

تسهیل دریافت مجوز آموزشگاه  .2

 ایآزاد فنی و حرفه

تسهیل دریافت مجوز مرکز جوار و  .3

 بین کارگاهی

 سایت در شرکت لوگوی درج .4

 مسابقات رسمی

اعطای تقدیر نامه به مدیرعامل  .5

سوی سازمان آموزش شرکت از 

 ای کشورفنی و حرفه

 

 



 

 دبیرخانه مسابقات:

 دفتر مسابقات ملی و بین المللی مهارت    

 نشانی: تهران ، خیابان آزادی، نبش خیابان خوش جنوبی ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 021-66583619:    تلفنشماره دریافت اطالعات تکمیلی  از طریق 


