
 

 

 مهارتي المپياد

Skill Olympia 

 و  خصاا   وساا   و ایجااقد دی کلیاا   نتشاا  مهااقی   مسااقاتق 
 اا   یا فارد  مساقاتق    ایا   دی شرکت کنن . م  ایفق عقل  هق  مهقی 
 فکار   و فیزیکا   هاق   مهاقی   مسامرر  ای تاق   و اهبود ارا   الش
 ماککوی  مهاقی   ناو   دو هر ممسملز عقل  عرلکرد ک  کن  م   رغیب
 دل دی و اسات    وسا   اارا   مها    ااازای   مهاقی   مساقاتق   است.
 اساات. کاارد  پیاا ا خااود ااارا  قیگااقه ج مهااقی   هااق  زشآمااو

 مساقاتق   دها   ساقزمق   زمینا   دی  اوجه   ققاا   هاق   گکای  سرمقی 
 هاق   آموزش جکاایت و کیفیت اقالارد  و جوانق  سقز  آمقد  مهقی   
 است. گرفم  مانجق مهقی  

 رويدااد  ترين بزرگ مهارت جهاني مسابقات يا مهارتي المپیاد
 ايجداد  بدرای  بدار  يد   سال دو هر که است ای حرفه آموزشي
 سراسدر  در مهدارت  صاحبان میان هافمنا و سالم های رقابت
 )دانشدنامه  شدود  مدي  برگزار انفرادی و تیمي صورت به جهان
 بدا  مقايسده  و ارزيدابي  ي،مهارت المپیاد برگزاری (.1399 آزاد،

 کیفدي  و کمي سطح ارتقاء و بهبود شرايط پیاايش و يكايگر
 فدراهم  را مهارتي های آموزش لزوم مذکور آموزشي های نظام
 خدود،  منتخد   هدای  تدیم  انتخاب برای کشور هر و سازد مي

 ای حرفده  فني آموزش )سازمان است گرفته درنظر را مراحلي
 (.1399 ج،-کشور

 

 مهارتی ادالمپي اهداف

 جامعه؛ سطح در جويي مهارت فرهنگ ارتقاء .1
 ای حرفه مهارت بردن باال راه از کار وری بهره نرخ افزايش .2

 بدین  سدالم  رقدابتي  بدرای  مناسد   بسدتر  ايجاد و جوانان
 ؛(کشور خارج و داخل در) جويان مهارت

 و فنّدي  اطالعات تبادل در مناس  فضايي و فرصت ايجاد .3
 مختلف؛ کشورهای کارشناسان و وانانج بین ای حرفه

 کشدددف و شدددكوفايي بددرای  مناسددد  فرصدددت ايجدداد  .4
 ؛مسابقات اين پي در جوانان ای حرفه استعاادهای

  جهاني؛ جايا و پیشرفته فناوری با آشنايي .5
 و فنّددي هددای آمددوزش در مهددارتي کمبودهددای شناسددايي .6

 ؛کمبودها ينا رفع برای ريزی برنامه و جوانان ای حرفه
 جواندان  میدان  در ای حرفده  و فنّي آموزش منزلت افزايش .7

 کشور؛

 اقتصادی؛ های بنگاه در آنها جذب و نخبگان شناسايي .8
 توسدع   در آن نقش اهمیت و مهارتي های آموزش معرفي .9

 های بنگاه مسئوالن، نظر جل  و مردم عموم برای اقتصاد
 بیشدتر  هرچده  مشارکت برای صنوف و صنايع اقتصادی،

 مهارتي؛ المپیاد اجرای در
 و صددنايع بدده نخبدده و مدداهر افددراد معرفددي و شناسددايي .10

 اقتصادی؛ های بنگاه
 کشور؛ در مهارت آموزش استانااردهای سطح ارتقاء .11
 و فنداور  هدای  شرکت توسع  و ايجاد در نخبگان تشويق .12

 آزاد مسددابقات )منشددور مهددارتي دسددتاوردهای انتقددال
 (.1399 مهارت،

 

 مهارت مسابقات ريخچةتا

 در کدارگران  مهدارت  سدطح  تعیین به شايای نیاز 1946 در
 جندگ  از پس ،فراوان پیگیری با و شا احساس اسپانیا کشور
 بدا  پرتغدال  و اسدپانیا  کشور دو بین المپیاد اولین ،دوم جهاني

 ايددن .برگزارشددا 1950 در رشددته 12 در کنندداه شددرکت 24
 زمدان  آن صدنعتي  هایکشدور  مورداسدتقبال  سرعت به مسابقه

 کشدور  شدش  میزبدان  المپیاد سومین در اسپانیا و گرفت قرار
 .(1392 مهارت، جهاني )مسابقات بود توسعه روبه و صنعتي

 ای حرفدده هددای آمددوزش المللددي بددین سددازمان ،1954 در 
(IVTO) ای حرفده  مشداغل  کس  به جوانان ترغی  هاف با 

 در مسدابقات  ايدن  بار ي  سال دو هر پس ازآن و شا تشكیل
 کشدورهای  صدعودی  رشا گرديا. برگزار مختلف کشورهای

 ةدور وهشدتمین  سدي  در کده  اسدت  ای گونده  بده  کنناه شرکت
 650 حداود  با جهان کشور 38 (2005 مي ،)فنالنا مسابقات
 بده  هدم  با نمايشي  رشت 6 و اصلي  رشت 40 در کنناه شرکت
 برگددزاری بددرای کانددادا و ژاپددن کشددور و پرداختنددا رقابددت

 در ترتید   به مهارت جهاني مسابقات چهلمین و نهمین و سي
 کردندا  آمداده  را خدود  میالدی 2009 سپتامبر و 2007 نوامبر

(Eerola, 2013.) 2017 در کدده مسددابقات ةدور آخددرين در 
 1000 به نزدي  شا، برگزار عربي متحاه امارات در میالدی
 .تندا پرداخ رقابدت  بده  رشته 46 در کشور 53 از کنناه رقابت
 ،سیسدكو  ،اتودسد   ،سامسدونگ  ازقبیل مختلفي های شرکت
 کنندا  مي مشارکت مسابقات اين برگزاری در زيمنس و فستو

(Wilson, 2000.) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%B3
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 در سداله  39  تاريخچد  کده  ،مهدارت  مسدابقات  برگزاری 
 مسدابقات  ملدي   کمیتد  زيرنظدر  انقالب از قبل در دارد، ايران

 مداهر  کارگران بین يفنّ مهارت مسابقات نام با و يفنّ مهارت
 امدور  و رکدا  وزارت مسدئولیت  با کشور جوان متخصصین و

 ای حرفده  فندي  آمدوزش  )سدازمان  شدا  مدي  برگدزار  اجتماعي
 .(1399 ب، -کشور

 سدطح  ارتقاء در مهارت جهاني مسابقات ثیرأت به توجه با 
 عضو کشورهای جوان صنعتگران و کارگران يفنّ های مهارت
 در گدزارش   ارائد  و ای حرفه های آموزش المللي  بین سازمان

 وقدت  مقام باالترين به ش 1349 در فوق مسابقات خصوص
 صادر يفنّ مهارت مسابقات ملي  کمیت تشكیل دستور کشور،

 .(1392 مهارت، ملي مسابقات )تاريخچه شا
 اجتمدداعي امددور و کددار وزارت فرمددان، ايددن اجددرای در 

 بدین  را يفنّد  مهدارت  مسدابقات  ةدور نخسدتین  شدا  موظف
 برگدزار  1350 در کشدور  جدوان  متخصد   و ماهر کارگران

 تهیده  يفنّ مهارت مسابقات ملي  کمیت  اساسنام ابرايننب ؛ناک
 تصددوي  از پددس رسددیا. تصددوي  بدده 1350 دخددردا در و

 1357 تدا  سداالنه  صدورت  به يفنّ مهارت مسابقات اساسنامه،
   )همان(. اش برگزار مناان عالقه بین
 از مجاداً 1379 در ساله 20 ای وقفه از پس مسابقات اين 

 سدازمان  در ايدران  مجاد عضويت زا پس بار اين و گرفته سر
 آمدوزش  سدازمان  یدت تول با ای، حرفه های آموزش المللي بین
 و گلپايگداني  )تدوکلي  شدود  مدي  برگزار کشور ای وحرفه يفنّ

 (.1392 همكاران،

 تجربیات از استفاده و اخیر های سال در مسابقات اجرای 
 و )قبدل  جهداني  مسابقات در حضور و ملي مسابقات  گذشت
 کاهش و مسابقات منا  نظام پیشرفت موج  انقالب(، از بعا

 و اطالعدات  و اسدت  اهش جهاني مسابقات با سطح اختالف
 .)همان( است امر اين ةدهنا نشان نیز سايت در مشروح آمار

 تمدامي  هدا  سدال  ايدن  در مهدارت  ملي مسابقات  دبیرخان 
 بده  نیدل  بدرای  ملدي  مسدابقات  پیشدبرد  صرفِ را خود  تالش
 .است دهکر شاه نتعیی اهااف

 جوانان قهرماني مسابقات عبارتي به مهارت ملي مسابقات 
 پیوندا  نقطد   و اسدت  ای حرفده  هدای  مهدارت  حوزة در ايران
 و مهدارتي  آمدوزش  مؤسسدات  کدار،  واقعي دنیای بین اصلي

 را آندان  عملدي  های مهارت و رود مي شمار به جوان فراگیران
 در شدرکت  برای موجود محاوديت تنها گذارد. مي نمايش به

 کمتدر  بايا که است کنناگان رقابت سني شرايط مسابقات اين
  .)همان( باشا سال 22 از
 کشددور ای حرفدده و فنّددي آمددوزش سددازمان را مسددابقات 

 المپیادهدای  در شدرکت  ضدوابط  و شدرايط  کندا.  مدي  برگزار
 و فنّي آموزش سازمان رسمي سايت وب در ساله هر ،مهارت
 لدد مرح سدده در تقامسدداب .ودشدد مددي درج کشددور ای حرفدده

 مرحلد   در شدود  مدي  برگدزار  شدوری ک و اسدتاني  شهرستاني،
 را شدرايط  واجدا  افدراد  اسدت  مجداز  اسدتان  هدر  شهرستاني،
 و عملددي )کتبددي، الزم ارزشددیابي از پددس و کنددا شناسددايي
 انتخداب  برگزيداه  عندوان  بده  را تیم ي  يا نفر ي  مصاحبه(،

 در همزمدان  و ماهندگ ه طدور  به اجرا استاني، مرحل  در کنا.
 دفتدر  موردتأيیدا  عملي های پروژه براساس و ها استان تمامي

 مدات  شدود.  مدي  برگدزار  مهدارت  المللي بین و ملي مسابقات
 منتخبان کشوری مرحل  در است. ساعت 8 تا 4 مسابقه زمان
 رقابدت  بده  يكدايگر  بدا  کداری  روز چهدار  يا سه در ها استان
 جهداني  مسدابقات  بده  رشدته  هدر  هدای  برتدرين  و پردازنا مي

 مسددابقات، کشددوری مرحلدد  در شددونا. مددي اعددزام مهددارت
 مسدابقات  نداظر  عندوان  بده  نخبگدان  ملدي  بنیاد از نمايناگاني

 کشدور  آمدوزش  ای حرفه و فنّي سازمان کرد. خواهنا شرکت
 ای ويدهه  تسهیالت و امتیازات ،کشوری مرحل  برگزياگان به

 مسابقات دوره میننوزده برگزاری دستورالعمل) کنا مي اعطا
 .(1399 مهارت، ملي

 و سداخت  از: اندا  عبارت مهارت ملي مسابقات های رشته 
 فدرز  و تدراش  ،مكانی  مهناسي طراحي ،مكاترونی  ،تولیا

CNC -، بدرای  افدزاری  ندرم  )راهكارهدای  اطالعدات  فناوری 
 صدافكاری  ،کدف  و ديدوار  کاری کاشي ،جوشكاری تجارت(،
 توسدعه  و طراحي ،الكترونی  ،گرمايشي و کشي لوله ،خودرو

 ،آجرچینددي ،صددنعتي کنتددرل ،الكتريكددي تأسیسددات ،وب
 ،چدوبي  سدازی  کابیندت  ،دونفدره(  )تیمدي  رباتید   ،کاری گچ

 ،)نجداری(  چدوبي  هدای  سازه ،پنجره( و )در چوبي اتصاالت
 قنددادی ،مددا( وریا)فندد خیدداطي ،آرايددي گددل ،جواهرسددازی

 ،خدودرو  ينقاشد  ،آشدپزی  ،اتومبیدل  فنداوری  ،پزی( )شیريني
-اطالعدات  فنداوری  ،تهويده  و تبريدا  ،سدبز  فضدای  طراحي
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 ،گرافید   طراحدي  فناوری شبكه، تحت های سیستم مايريت
 سددنگین نقلیدده وسددايل نگهددااری و تعمیددر و آب فندداوری
 .)همان(

 

 ای حرفه های مهارت جهانی سازمان

  کلید  کده  اسدت  نهدادی  ای حرفه های آموزش جهاني سازمان
 به آزادانه ای حرفه های آموزش ارتقاء رایب تواننا مي کشورها
 بده  گدرايش  عدام  سدب   بده  سازمان اين .درآينا آن عضويت

 آن هداف  و ندا ک مي فعالیت دنیا سراسر در سیاسي های گروه
 دسدتیابي  بدرای  کارمناان و مربیان معلمان، جوانان، از دعوت

 تبدادل  آن اصدلي   وظیفد  و مهدارت  جهداني  استانااردهای به
 بخدش  و صدنعت  ایهد  زمینده  در کارشناسدان  نمیا تجربیات
 ثبدت  بده  آمسدتردام  در سدازمان  اين .است اقتصادی خامات
 و اسددت هلنددا دولددت مقددررات و قددوانین تحددت و رسددیاه

)سازمان  رسا مي کشور 44 به آن اعضای تعااد حاضر حال در
 (.1399ج،  -ای کشور آموزش فني حرفه

 

 از ای حرفاه  هاای  مهاارت  جهاانی  سازمان اهداف
 جوانان مهارت مسابقات برگزاری

 ای حرفه و يفنّ آموزش های نظام نظرات و تجربیات تبادل .1
 مهدارت  ارتقداء  ایبدر  مسابقات و اجالس ،سمینار راه از

 ؛کار نیروی و جوانان
 ؛مهارت ملي استانااردهای  زمین در اطالعات  اشاع .2
 ؛شغل با متناس  های آموزش برای جوانان تشويق .3
 و نمسدئوال  میدان  دياارها و ارتباطات در تسهیالت ادايج .4

 در ای حرفدده و يفنّدد آمددوزش هددای سددازمان کارشناسددان
 ؛دنیا سراسر

 جواندان  میدان  تجدارب  و اطالعدات  تبدادل  امر در ترغی  .5
 .)همان( دنیا سراسر در متخص 

 

   عمومی اجالس

 در سدال  هدر  جهداني  هدای  مهدارت  سدازمان  عمومي اجالس
  دوسداالن  مسدابقات  اجدرای  ةنحدو  و اریسیاسدتگذ  راستای
 برگددزار عضدو  کشددورهای از يكدي  در جهدداني هدای  مهدارت 

 نماينداگان  ،رسدمي  نماينداگان  اجالس اين اعضای .شود مي
 هسدتنا  عضو کشورهای ای حرفه و يفنّ آموزش سران و يفنّ
 دعدوت  کتبدي  صدورت  بده  را آنهدا  سدازمان  يياجرا هیئت که
 . (Eerola, 2013) کنا مي

 

   عمومی اجالس ياراتاخت

 ؛سازمان رئیس ناي  و رياست انتخاب .1
 ؛ساالنه مصوبه های حساب تصوي  .2
 ؛اجرايي تئهی لوايح و گزارشات قرارداد .3
 ؛جهاني مهارت آتي  مسابق  زمین در الزم تصمیمات .4
 ؛اعضا پذيرش تصوي  .5
 ؛اعضا اخراج .6
 ؛رياست يا افتخاری یاعضا انتصاب .7
 ؛پاداش اعطای با رابطه در قرارداد .8
 ؛فني  کمیت  اليح در داوطلبان های پاداش تصوي  .9

 ؛ساالنه های هزينه و بودجه تصوي  .10
 در مسدابقه  مقدررات  و جاری های دستورالعمل تصوي  .11

 ؛اجرايي تئهی  اليح
 ؛اجرايي تئهی  اليح در اساسنامه تغییرات تصوي  .12
 . (Lin, et al., 2013)سازمان انحالل .13

 
   اجرايی ئتيه
 

  اجرايی هيئت انتخاب نحوة

 رئیس ناي  ،خاص امور در رئیس ناي  ،رئیس عمومي مجمع
 را يفنّد  امدور  در رئدیس  ناي  و (استراتهی) راهبردی امور در

 منصوب اجرايي تئهی را دار خزانه و دبیرکل ا.کن مي انتخاب
 .(Nokelainen & Ruohotie, 2009( )1)شكل  اکنن مي

 مسابقات اجرايی گروه

 ،ارشا کارشناس معاون ،ارشا کارشناس ،داوری هیئت رئیس
 و متدددرجم کارشدددناس ،کارشدددناس ،کارگددداه سدددوپروايزر

 & James) هسددتنا اجرايددي گددروه اعضددای کنندداه شددرکت

Holmes, 2012.) 
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 كاربردی-علمی جامع دانشگاه در یمهارت المپياد

یح کددار يكددي از هددای الزم بددرای انجددام صددح داشددتن توانددايي
عهداه گدرفتن وظدايف گونداگون در      های بنیادين برای به مالک

جامعه است. نیدروی انسداني متخصد  سدرماي  اصدلي يد        
دها. بنابراين، توجه ويدهه بده مهدارت در     جامعه را تشكیل مي

سمت توسع  پايداار در هدر    های مختلف الزم  حرکت به زمینه
عندوان   کداربردی بده  -باشا. دانشگاه جدامع علمدي   ای مي جامعه

محور همواره به دنبال تحقدق دانشدگاه نسدل     دانشگاهي مهارت
سوم، دانشگاه کارآفرين است تا بتوانا نیروی انسداني مداهر را   
تربیت کنا و از اين راه بتوانا به اهااف توسع  پاياار کشور و 

نامده   استفاده بهینه از منابع گوناگون کشور دسدت يابدا )شدیوه   
المپیاد مهارتي دانشگاه جامع علمدي کداربردی،   برگزاری اولین 

1398).  
 متخصصان وجود ايران در مهارتي مهم های جنبه از يكي 

 مختلدف  هدای  بخدش  در مهارت است. مختلف های زمینه در
 در مهارت و دانش سطح ارتقاء و است افزايش به رو جامعه

 ارزش بدرای  اسدت.  حیداتي  عرصده  ايدن  در دانشجويان بین
 بدین  ارتباط تقويت و ماهر افراد شناسايي ها، هارتم بر نهادن

 مناسد   راهي مهارتي المپیاد زمینه، اين در دانشگاه و صنعت
 .)همان( است دانشگاه اهااف تحقق راستای در
 جدوش  رشدت   در مهدارتي  المپیداد  دوره سه راستا اين در 

 مرکددز همددت بدده ش 1396 و 1393 ،1391 هددای سددال طددي
 بدا  مسدابقه  ايدن  شدا.  برگدزار  كوهپ کاربردی-علمي آموزش
 زمیندد  در بااسددتعااد و مدداهر دانشددجويان شناسددايي اهددااف
 بین انگیزش ايجاد کار، بازار و صنايع به آنها معرفي و جوش
 مناس  فرصتي ايجاد جوشكاری، مهارت کس  برای جوانان
 و تدروي   و مهدارتي  اسدتعاادهای  کشدف  و شدكوفايي  برای
 عملدي  و کتبدي  مرحلد   دو رد آمدوزی  مهارت فرهنگ ارتقاء
 مسدابقه  در مسدابقه،  ايدن  های برترين از تعاادی شا. برگزار
 هدای  آمدوزش  )مرکز شانا رتبه حائز کشوری جوش مهارت
 (.1399 هپكو، کاربردی - علمي عالي

 ايدن  کده  داشدت  درنظدر  کداربردی -علمي جامع دانشگاه 
 شدود  برگزار مهارتي های رشته در و هافمنا منظم، مسابقات

 دانشدگاه  دانشدجويان  ملي مهارتي المپیاد اولین نهايت در هک
 در استاني واحاهای تمامي همراهي با کاربردی-علمي جامع
 صورت به افزار ماشین و اطالعات فناوری گرافی ، های رشته
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 اسدتاني  مرحلد   شدا.  برگدزار  کشدوری  و اسدتاني  مرحل  دو
 عملدي  صورت به  و ماه بهمن 14 در الين آن و کتبي صورت به
 برگدزار  مرکدزی  اسدتان  میزباني به 1398 اسفنا دوم نیم  در
 جدامع  دانشدگاه  مهارتي المپیاد اولین برگزاری نامه )شیوه شا

 کدارداني  مقاطع دانشجويان تمامي (.1398 کاربردی، - علمي
 بده  شاغل کشور کاربردی-علمي جامع دانشگاه کارشناسي و

 آزمدون  گدزاری بر تداري   تدا  کده  آموختگاني دانش يا تحصیل
 سدالمت  داشدتن  شدرط  بده  ،باشنا نشاه تحصیلال فارغ علمي

 رعايدت  بده  عملدي  التزام داشتن با ،المپیاد با متناس  جسمي
 شدرکت  امكدان  ،برگزاری ستاد ازسوی مصوب قوانین تمامي

 اسدتاني   مرحل دو در المپیاد داشتنا. را مهارتي المپیاد اين در
 و کتبي آزمون صورت هب استاني بخش شا؛ برگزار کشوری و
 کشدوری   مرحل به نفر ي  استان هر از و شا برگزار الين نآ

 ي  در کشوری، مرحل  در استاني برگزياگان و کرد پیاا راه
 المپیداد  ايدن  در پرداختندا.  رقابت به يكايگر با عملي  مرحل
 اول مرحلده  در .کردندا  شرکت دانشجويان از نفر 700 تعااد
 بده  مقداماتي   مرحلد  منتخد   ياندانشدجو  از نفدر  79 تعااد
 شدیو   بده  توجده  بدا  و اکردند  پیداا  راه المپیاد عملي  مرحل

 و بهااشددتي هددای پروتكددل رعايددت لددزوم و کرونددا بیمدداری
 فرهنگددي شدورای  مصدوبه  طبددق و اجتمداعي  گدذاری  هفاصدل 

 و مجدازی  صدورت  بده  المپیاد عملي و نهايي  مرحل دانشگاه،
 مقدام  بده  دانشجويان از نفر ده نهايتاً و شا برگزار غیرمتمرکز

  )همان(. رسیانا رشته هر در سوم تا اول
 

 مهارتی مسابقات مزايای

 همد   تقريبداً  کده  دهندا  مي نشان کشورها ديگر در ها پهوهش
 درگیرندا  مسابقات در نوعي به مهارتي های آموزش مؤسسات

 در زيادی میزان به تواننا مي مسابقات اين که باورنا اين بر و
 .کنندا  کمد   کار واقعي دنیای در جوانان شغلي یرمس تعیین

 شددان ديدداه و بددرداری بهددره بددرای دارد اهمیددت بنددابراين،
 را مناسدبي  هدای  روش مسدابقات  در هدا  مهدارت  و ها فعالیت
 هدای  آموزش و مطالعات در آن مزايای از بتوان تا کنیم اتخاذ

 مهدارت  مسدابقات  در شدرکت  .کدرد  استفاده خوبي به مهارتي
 توانمندای،  نمدايش  هدای  فرصدت  تدرين  مهدم  از كيي جهاني

 اين زيبای جلوة که است کشور جوانان استعااد و شايستگي
 خدامت  بده  عشدق  و تدالش  بدا  کده  سدالم  فضايي در رقابت
 ايدران  راهبدردی  اهااف شود. مي تر نمايان است، آمیخته درهم

 افتخدار  و شدهرت  مداال،  کسد   به تنها جهاني مسابقات در
 تدرين  مهدم  از مهدارتي  های آموزش توسع  شود؛ نمي محاود
 جواندان  در انگیزه ايجاد است. مسابقات اين راهبردی اهااف
 ديگدر  خاص، مهارت ي  در ای حرفه صالحیت احراز برای
 نفدس،  بده  اعتمداد  افدزايش  است. مسابقات اين به اعزام مزيت
 ديگر از شغلي پیشین  تقويت و فردی توفیق اجتماعي، اعتبار
 مسدابقات  ايدن  ديگدر،  ازطرف باشا. مي مسابقات اين مزايای
 اهدااف  پیگیدری  و هايشان مهارت مستمر بهبود به را جوانان

ای  )سازمان آموزش فني حرفده  دارد وامي العمر مادام يادگیری
 باعد   مهدارت  ملي مسابقات نهايت، در (.1399ج،  -کشور

 منزلددت بدداالرفتن و بیشددتر هرچدده جددذابیت و شددناخت
 مؤسسدات  بدرای  مسابقات اين شود. مي تيمهار های آموزش
 و بازاريدابي  را خدود  هدای  آمدوزش  تا است فرصتي آموزشي

 مقايسده  مؤسسدات  ديگدر  بدا  را خدود  يادگیری دستاوردهای
 و سدازماني  بین همكاری باالرفتن به مسابقات عالوه، به کننا.
 ,Casseels) انجامدا  مدي  مربیدان  و مارسدان  بین شبكه ايجاد

1996.) 
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