
 (1401بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت ) و برگزاری فرآیند ثبت نام                                     

 ثبت نامشرایط 

 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  .5

 شود(

 

 1جدول شماره 

 تاریخ دقیق تولد نام رشته ردیف

 12/10/1380 2بجز جدول شماره  ها کليه رشته 1

 2جدول شماره 

 تاریخ دقیق تولد نام رشته ردیف

 12/10/1377 فناوري آب 1

 مكاترونيک )تيمي دو نفره( 2

 امينت سايبري )تيمي دو نفره( 3

 پردازش ابري 4

 تعمير و نگهداري هواپيما 5

 مدارك الزم جهت ثبت نام

 تمام رخ جديد 3×4عكس  .1

 کپي از تمام صفحات شناسنامه .2

 کپي کارت ملي  .3

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

 )براي داوطلبان مشمول  (کارت پايان خدمت يا معافيت نظام وظيفه .5

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

 مانبندی اجرای مسابقاتز

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع موضوع برنامه رديف

 10/4/1401 1/3/1401 ثبت نام بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت 3

 6/5/1401 1/5/1401 برگزاری مرحله شهرستانی بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت 4

رسد و يا به پايان مي 1/7/1402شرکت افرادي که در حال انجام خدمت سربازي هستند و سربازي آنها تا تاريخ  - 1تبصره 

 به بعد است، مشروط به داشتن شرايط سني مجاز در اين دوره از مسابقات بالمانع است. 1/7/1403که تاريخ اعزام آنها افرادي

 يک الزاميست. ارائه برگه تأييد از فرماندهي محل خدمت و تأييد تاريخ پايان خدمت سربازان مشمول تبصره 

 پذیرد.انجام میزیر مستقیم  لینکاز طریق مسابقات ثبت نام :حوة ثبت نام ن

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



 یست رشته هال

 و ارتباطاتناوري اطالعات گروه ف. 1

 نام رشته رديف

 های تحت شبکهمدیریت سیستم 1

 راهکارهای نرم افزاری برای تجارت 2

 های وبفناوری 3

  پردازش ابری 4

 )تیمی دو نفره( امنیت سایبری 5

 های کاربردی موبایلبرنامه 6

 

 يمهندس و ساخت يفناور. گروه 5

 نام رشته رديف

  CNCفرز  1

  CNCتراش  2

 الکترونیک 3

 کنترل صنعتی 4

 جوشکاری 5

 رباتیک )تیمی دو نفره( 6

 مکاترونیک )تیمی دو نفره( 7

 طراحی مهندسی مکانیک 8

 )آکواترونیک( آب یفناور 9

 

 يو ترابر حمل و نقل. گروه 2

 نام رشته رديف

 تعمیر و نگهداری هواپیما 1

 صافکاری بدنه خودرو 2

 فناوری خودرو 3

 نقاشی خودرو 4

 تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه سنگین 5

  یلیر یخودروها یفناور 6

 

 خدمات اجتماعي و فردي. گروه 3

 نام رشته رديف

 نانوایی )حجیم( 1

 آشپزی 2

 آرایشگری مردانه  3

 قنادی )شیرینی پزی( 4

 خدمات رستوران داری  5

 پذیرش هتل 6

  



 

 ساز ساختمان و ساخت يفناور. گروه 4

 نام رشته رديف

 آجرچینی 1

 سازی چوبیکابینت 2

 های چوبیسازه 3

 تاسیسات الکتریکی 4

 اتصاالت چوبی 5

 )تیمی دو نفره( اجرای فضای سبز 6

 نقاشی و دکوراسیون 7

 و ساخت و ساز خشکگچگاری  8

 های گرمایشیلوله کشی و اجرای سیستم 9

 تبرید و تهویه 10

 کف و دیوار کاشیکاری 11

 مد و خالق يهنرها. گروه 6

 نام رشته رديف

 های سه بعدی دیجیتالهنر بازی 1

 فناوری طراحی گرافیک 2

 گل آرایی 3

 فناوری مد )خیاطی( 4

 جواهرسازی 5

 

 مسابقات مهارت شرکت کنید؟ا باید در چر
 

 

 

 WSC در قالب تیم ملی مهارت ایران در بزرگترین رویداد مهارتی دنیا شانس حضور 

 

 المللیهای خود در سطح ملی و بینها و تواناییبه نمایش گذاشتن مهارت

 

 المللیبینایجاد، ارتقا یا توسعه کسب و کار شخصی خود از طریق حضور در یک رقابت تراز اول ملی و 

 

 گیری رایگان از خدمات آموزشی بهترین مربیان مهارتی ایرانبهره


