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 هاي ایرانالمپیاد تکنسین دومین اجرایینامه آئین

 هاي ایرانالمپیاد تکنسین تاریخچه

تقبال اس. شدخواهد اي کشور برگزار حرفهوسازمان آموزش فنیو  حمایت شرکت سامسونگبا  این المپیاد براي دومین سال پیاپی 
ور امکان برگزاري د را بر آن داشت تا اي کشورحرفهوسازمان آموزش فنیو  شرکت سامسونگ ،دوره این مسابقاتگسترده از اولین 

مربوطه هاي گرایش بابتوانند  امر ها و متخصصانتا تکنسینآورند فراهم به طور کامال رایگان و  در فضایی سالم المپیاد رااین دوم 
 خود را بسنجند.و تخصصی  فنی هايمهارت و پرداخته ی پرشوربتبه رقا

 

 المپیاداهداف 

 مداريمشتري رویکرد با هانتکنسی سطح دانش فنی و تخصصی ءو ارتقاآموزي فرهنگ مهارتترویج  )1
  مهارتی استعدادهاي برترشناسایی نخبگان و  )2
 ایرانماهر هاي قدردانی از برترین تکنسین )3
 هاصنعت و شرکتدر بخش ها، معرفی برترین تکنسینکشف استعدادهاي برتر و  )4
 هاي تخصصیبراي افراد با مهارت مولد شغلی هايایجاد فرصت )5
 هاي مهارتی و اهمیت نقش آن در توسعه اقتصاد کشورمعرفی آموزش )6
 ارتقاء سطح استانداردهاي آموزش مهارت )7

 

 جوایز

 نفر اول هر گرایش: •
 ) 2017 –و اعزام به چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت (ابوظبی اعطاي لوح تقدیر همراه با ، آزاديسکه بهار  30

  هر گرایش: دومنفر  •

 ) 2017 –و اعزام به چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت (ابوظبی اعطاي لوح تقدیر همراه با ، سکه بهار آزادي 20
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  نفر سوم هر گرایش: •

 ) 2017 –و اعزام به چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت (ابوظبی  اعطاي لوح تقدیرهمراه با ، بهار آزادي 10

 کنندهصرفا به عنوان مشاهده) 2017 –: اعزام به چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت (ابوظبی تذکر مهم  
(Observer)  .امکانپذیر است 

 

 نامشرایط ثبت

 ) غیره و تحصیالت سن، جنسیت، از صرفنظر( باشد.می رایگان کامال عموم براي المپیاد این در شرکت )1
 نام محدود بوده و در تقویم المپیاد قابل مشاهده است.مهلت ثبت )2
باعث حذف ، به طور عمدي یا سهوي، هرگونه اشتباه در ورود اطالعات. باشدمیکننده شرکتبا مسئولیت ورود اطالعات  )3

 کننده از دور مسابقات خواهد بود. شرکت
 باشد.هر فرد فقط مجاز به شرکت در یک گرایش می )4
 هاي ایران مجاز به شرکت در این المپیاد نیستند.المپیاد تکنسیندور اول  آورانمقام )5

 

 محورهاي برگزاري المپیاد

 شود:گرایش زیر برگزار می با چهاراین رقابت در حوزه نصب و تعمیر محصوالت 

 موبایل و تبلت )1
 لوازم خانگی (یخچال و ماشین لباسشویی) )2
 هاي تهویه مطبوع (کولر گازي)دستگاه )3
 لوازم صوتی و تصویري (تلویزیون و سینماي خانگی) )4
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 المپیاد زمانبندي اجرایی

 ماه  آذر 26-2 :ثبت نام در سایت •
 ماه دي  2 -آذر  29کارت ورود به جلسه:  دریافت •
 ماه  دي 3 جمعه :مقدماتیمرحله  آزمون •
  هفته دوم دي ماه: آزمون مرحله نهایی •
 شودمتعاقبا اعالم میو اعطاي جوایز:  مراسم اختتامیهبرگزاري  •

 

 المپیاداجرایی مراحل 

 شود:المپیاد در دو مرحله به شرح زیر برگزار می

 : آزمون هماهنگ آنالینمقدماتیمرحله  •
o  اي فنی و حرفهادارات کل آموزش آزمون آنالین و به صورت حضوري در مراکز  دي 3 جمعهاین مرحله مورخ

 شود.) برگزار میقابل مشاهده است 1لیست مراکز در پیوست ها (استان
o را  حضور در جلسه مراجعه کرده و کارت مربوطه به سایت دي 2 لغایتآذر  29از تاریخ کنندگان موظفند شرکت

 .دریافت کنند
o  براي شرکت در مرحله اول الزامی است و کارت شناسایی  پرینت کارت ورود به جلسههمراه داشتن 
o دقیقه پیش از شروع آزمون الزامی است. 30حضور در مرکز برگزاري 
o باشد:آزمون شامل دو بخش به شرح زیر می 

 کننده استاي و شغلی شرکتسواالت خود اظهاري: مربوط به سوابق آموزشی، حرفه. 
ها به عنوان امتیاز مثبت در هاي مشابه، امتیاز کسب شده در این شاخصرتبهدر صورت کسب  •

 شودنظر گرفته می
در صورت راهیابی به مرحله نهایی، صحت اطالعات مورد بررسی حضوري قرار گرفته و عدم  •

 خواهد شد. از دور مسابقاتصحت یا موجود نبودن مدارك، موجب حذف فرد 
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 سواالت تخصصی 
 باشد.اي مختص به هر گرایش میار گزینهسواالت چهشامل  •

o  هر گرایش انتخاب شده و از آنها براي شرکت در مرحله نهایی در کنندگان برتر نفر از شرکت 10در این مرحله
 آید.دعوت به عمل می

o  خواهند شدهاي بعدي جایگزین مسابقات، رتبه فرآینداز ادامه نفرات برتر، در صورت انصراف. 
 

 آزمون عملی: نهاییمرحله  •
o شود.برگزار می کرج ستانشهراستان البرز و در عملی  و این مرحله به صورت حضوري 
o  گیردمورد سنجش قرار می فرد در دو حوزه نصب و تعمیراتهر هاي مهارت ،آزمون عملیدر فرآیند. 
o  اقامت و  محلمناطقی به غیر از تهران، یا ها و ستانشهرها، مقیم استان کنندگان مرحله نهایی،شرکتبراي

 .شد کنندگان دریافت نخواهدز شرکتاي او همانند مراحل گذشته، هزینه تامین شده هاي رفت و آمدهزینه
o تجهیزات شخصی مجاز براي استفاده در آزمون عملی متعاقبا اعالم خواهد شد فهرست ابزار و. 
o  بر اساس سیستم ارزشیابی مسابقات  پس از پایان مرحله نهایی، نتایج(CIS)  برتر در هر گرایش محاسبه و نفرات

 شوند. انتخاب می

 

 اعطاي جوایز

قامات مو برخی مدیران ارشد شرکت سامسونگ در ایران  کشور، ايفنی و حرفهآموزش نمایندگان سازمان با حضور  اختتامیه مراسم
 تقدیر به عمل خواهد آمد. ایشان، از هر گرایشدربه نفرات برتر اهداي جوایز  شود و بابرگزار میدولتی 
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 :1پیوست 

 آدرس نام شهر نام استان ردیف

 اي آذربایجان شرقی سازي  اداره کل آموزش فنی وحرفه اول جاده ماشین-جاده سنتو-تبریز تبریز آذربایجان شرقی 1

 شماره یک ارومیه مرکز-محله وکیل آباد-االنبیا بزرگراه خاتم -ارومیه ارومیه آذربایجان غربی 2

 بهداشت نرسیده به چهارراه سعدي جنب مرکز-بزرگراه شهدا اردبیل اردبیل 3

 البرز 4
 مرکز آزمون الکترونیکی -اي استان البرز اداره کل آموزش فنی و حرفه -انی چهار راه طالق -کرج کرج

 اداره سنجش شهرستان کرج-خدایی جنب مرکز شهید-میدان استاندارد-کرج کرج

 مرکز سنجش الکترونیک-طبقه دوم-ساختمان شهید بهشتی-خیابان کارگر-خیابان هزارجریب-اصفهان اصفهان اصفهان 5

 مرکز شماره یک ایالم-خیابان مهارت -میدان مادر ایالم ایالم 6

 کاردانیپشت ایران خودرو -بلوار آیت اله طالقانی-بوشهر بوشهر بوشهر 7

 تهران 8
 مجتمع اموزشی-روبروي بیمارستان امیرالمومنین-خیابان شیرمحمدي-فرهگسراي بهمنپشت -میدان بهمن تهران

 (مرکز پنج) وسنجش شهید مروتی
 بلوار یافت اباد بین بازار مبل و میدان معلم مرکز شهید بهرامی-ایت ا... سعیدي تهران

 چهارمحال و 9
 بختیاري

 روبرو پل هوایی-بلوار انقالب-دروازه سامان شهرکرد

 اي خراسان جنوبیاداره کل آموزش فنی وحرفه-عبادي بلوارشهداي-بیرجند بیرجند خراسان جنوبی 10

مجیدیه سی و هفت (بلوار -مجیدیه بلوار–آذر  7میدان -بلوار میثاق-میدان نمایشگاه بین المللی-مشهد مشهد خراسان رضوي 11
 مرکز سنجش مهارت ثامن-10و  8بین صادقیه -صادقیه)

 جنب پارك موتوري شهرداري-متر شهدا32-بجنورد بجنورد خراسان شمالی 12

 ايبلوار فنی و حرفه-کوي سپیدار-وازاه اهواز خوزستان 13

 وحرفه اي شهید مفتح زنجانمرکز آموزش فنی -بلوار شیخ اشراق -زنجان زنجان زنجان 14

 اي خواهران سمنانمرکز آموزش فنی و حرفه-خیابان مالک اشتر-شهریور 17بلوار -سمنان سمنان سمنان 15

 ايرگمهر اداره کل آموزش فنی و حرفهانتهاي بلوار بز-زاهدان زاهدان سیستان و بلوجستان 16

 آوري اطالعاتمرکز فن -متري فاضل 20روبروي  -رصت شیرازيبلوار ف -شیراز شیراز فارس 17
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 قزوین 18
 پشت مسجد صفا-اول جاده ناصر آباد-پنج جاده رشت کیلومتر-قزوین قزوین

شهر صنعتی 
 البرز

 شهر صنعتی البرز سه راه مدرسه مرکز خواهران-قزوین

 مرکز سنجش مهارت قم -میدان شهید محالتی-قم  قم قم 19

 ابتداي شهرك زاگرس –باالتر از مسجد قبا  –میدان قبا -بهاران سنندج کردستان 20

 اي استان کرماناداره کل آموزش فنی و حرفه-جاده تهران کرمان کرمان 21

 مرکز آزمون الکترونیکی -سه راه حافظیه-کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه 22

کهگیلویه و بویر  23
 احمد

 ايفنی و حرفهوي گلزار شهدا خیابان روبر-زیرتل-یاسوج یاسوج

 مرکز فناوري اطالعات -اي استانکل آموزش فنی و حرفهاداره  -انتهاي بلوار حسام -آذر 5ان خیاب -گرگان گرگان گلستان 24

 جاده رشت قزوین 3کیلومتر –شهرداري 5منطقه  ر شت گیالن 25

 اي اداره کل فنی و حرفه-نبش خیابان جالل ال احمد-فیع پورشهید ش متري 60بلوار خرم آباد لرستان 26

 اداره سنجش و ارزشیابی مهارت-روبه روي زایشگاه طالقانی-روبه روي شرکت گاز-ان امام(ره)اراك خیاب اراك مرکزي 27

 مرکز سنجش مهارت نیروي کار  -میدان شهدا جنب مصال-ساري ساري مازندران 28

 اي استانکل آموزش فنی وحرفهاداره -والیت روبروي پارك-بندرعباس بندرعباس هرمزگان 29

 الزهرابیت اي خواهرانرکز آموزش فنی و حرفهم -میدان فلسطین  -شهرستان همدان همدان همدان 30

 میدان یزدباف –چهارراه یزدباف  –یزد  یزد یزد 31

 


