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  خبرهايي از سازمان بين المللي مهارت

  

  سخن سردبير
  

  كريستين اسكوت: به قلم
  

اين خبرنامه يكي از ابزارهاي اطالعاتي و تبليغاتي . ارت خوش آمديدبه خبرنامه سازمان بين المللي مه

متعددي است كه جهت اطالع رساني به اعضاء، شركاء، داوطلبان و عموم مردم در خصوص جديدترين 

فعاليتها و برنامه هايي كه در سراسر جهان به عنوان بخشي از جنبش جهاني مهارت صورت مي پذيرد، 

  .بكار مي گيريم

كامالً بجا و بهنگام، دبيرخانه مسابقات   استراحت طوالني يكبگوييماست  يا بهتر ، تعطيالتاينز پس ا

پروژه ها و ايده هاي بسياري . امه هاي آتي استنرويدادها و برتدوين و تنظيم هم اكنون بشدت مشغول 

مشتاقانه . ر ميان بگذاريمدر دست اقدام مي باشند و ما بي صبرانه منتظريم تا خبر تمامي آنها را با شما د

به انتظار نشسته ايم تا سال ديگري مملو از فعاليتهاي جهاني مهارت را نظاره گر باشيم و نهايت تالشمان 

 براي چنين .را بكار خواهيم بست تا از طريق اين خبرنامه، اطالعات مورد نيازتان را به شما برسانيم

  .حاال شوديجه كار حتي بهتر از موفقيتي، نيازمند دست ياري شما هستيم تا نت

 لطفاً ، مقاله يا مطلبي داريد كه مايليد ديگران نيز آن را مطالعه كنند نيزدر صورتي كه شما خواننده گرامي

لطفاً همراه هر .  مكاتبه نماييدchristine.scoot@worldskills.orgمن به نشاني الكترونيكي  با

  .رماييد عكس با كيفيت نيز ارسال ف4 يا 3مطلب، 

     ما در حال حاضر مشغول كار بر روي يك برنامه جامع و گسترده بازاريابي و ارتباطات براي سازمان 

مشتركمان  به همين خاطر از هرگونه ايده و پيشنهادي كه ما را به اهداف. بين المللي مهارت هستيم

  .مينزديكتر كند استقبال مي كن

 مباحثات بازاريابي و ارتباطات براي (Forum)اينترنتي ميزگردبويژه ما بدنبال آن هستيم تا از بخش 

 بنابراين لطفاً به اين ميزگرد اينترنتي وصل شويد و ديدگاه .جلسات هم انديشي و توليد فكر بهره بجوييم

 را با ما در ميان بگذاريد، مخصوصاً اگر در سازمان خودتان درگير فعاليتهاي بازاريابي و ارتباطي خودتان

  .دهستي

  . به كمك هم مي توانيم سطح آگاهي و شناخت مردم از جنبش جهاني مهارت را افزايش دهيمتنها ما 



  
  2007  شيزوكا WorldSkillsبه رقابتهاي نگاهي 

  

  ميشل باسي، بخش بازاريابي و ارتباطات، سازمان بين المللي مهارت: به قلم
   

.  بازديدكننده به ثبت رسيد    233,600، تعداد   )2007ر   نوامب 21 لغايت   14(در جريان رقابتهاي جهاني مهارت      

 روز رقابتها، جشنواره خوش آمدگويي در دهكده رقابت كنندگان و مراسم            4اين آمار شامل مراسم افتتاحيه،      

بـراي كـساني كـه خـود در         .  نفر بازديد كننـده داشـتيم      218,600 روز رقابتها    4فقط طي   . اختتاميه مي شد  

روها و تاالرهاي رقابتها اين سو و آنـسو مـي رفتنـد              تصور هزاران نفري كه در پياده     رقابتها حضور داشتند،    

گاهي اوقات پيش مي آمد كه خارج از تاالرها براي ورود به محل رقابتهـا                حتي   .كار چندان دشواري نيست   

  .صف طوالني از بازديد كنندگان تشكيل مي شد

 كـشور يـا     47 رقابت كننده به نماينـدگي از        800 از   در خصوص خود رقابتها نيز الزم به ذكر است كه بيش          

: ين مدال آوران عبـارت بودنـد از       بيشتر.  مهارتي و فن آوري شركت جستند      اصلي طبقه بندي    47منطقه در   

  . امتياز مدال55 امتياز مدال، و سوئيس با 74 امتياز مدال، ژاپن با 88كره با 

 3 نقـره،    4 طـال،    12ژاپـن جمعـاً     . يپلم افتخار دريافت كرد    د 11 برنز، و    5 نقره،   9 مدال طال،    10كره جمعاً   

 ديـپلم  16 برنـز، و  4 نقـره،   5 مـدال طـال،      4سوئيس نيز توانست جمعاً     .  ديپلم افتخار كسب نمود    8برنز، و   

  : ذيل سري بزنيدنشانيبراي فهرست كامل نتايج كشور هاي عضو مي توانيد به . افتخار بدست آورد
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وي . باالترين افتخار ممكن، يعني جايزه ويژه آلبرت ويدال، نصيب كانادايي جواني در رشته آشـپزي گرديـد      

  . آشپزي را بدست آورد رشته طالي امتياز و مدال568كه نامش نيكالس دروئين است موفق شد جمعاً 

  

  



 !"يك مدرسه، يك كشور" برنامه بزرگموفقيت 

  

  

 
از اعضاي تيم هاي ملي تمامي كشورها و مناطق دعوت به عمل آمد تـا بـه مبادلـه اطالعـات، مقـاالت و                      

ام از ايـن    قبل از رقابتها، هر كد    . داستانها و ايجاد پيوند دوستي با يك مدرسه از پيش گزينش شده، بپردازند            

مدارس به تحقيق و پژوهش پرداخته و اطالعات و معلومات موجود در خصوص كـشور يـا منطقـه اي كـه                    

  . قصد حمايت از آن را داشتند را استخراج كرده بودند

   روز رقابتها، محل برگزاري مسابقات مملـو از كودكـان دبـستاني هيجـان زده اي بـود كـه بـا                       4در جريان   

بـسياري از   .  مي شدند، به آنان خوشامد مي گفتنـد و بـه تشويقـشان مـي پرداختنـد                 رقابت كنندگان روبرو  

مناطق هدايايي را براي مدرسه حامي شان به ارمغان آورده بودنـد و در مقابـل از دانـش آمـوزان                     / كشورها

 برنامه يك مدرسـه يـك       ": اظهار داشت  نامازويكي از مقامات شهر     . صنايع دستي ژاپني دريافت مي كردند     

ايـن برنامـه توانـست تجربـه ارزشـمندي را در            .  بسيار زيبا و خاطره انگيز براي نامازو بود         اي شور، برنامه ك

 صـورت  ملـي كـشورها  اختيار كودكان نامازو قرار دهد و مبادالت فرهنگي بسياري ميان آنان و تـيم هـاي           

 ". همچنين موفق شدند از محل برگزاري رقابتها نيز ديدن كنندبچه هاگرفت و 

  

  
 

كمي پس از پايان رقابتها، دفتر شوراي شهر نامازو طي مكاتبه اي رسمي، مراتـب قـدرداني خـود را بابـت                      

 اين رقابتها توانستند تأثير ژرف و عميقـي  "حمايتي كه از برنامه مربوطه شده بود ابراز داشت و عنوان نمود،        

  ".ت برديمبر نامازو بگذارد و ما از ميزباني شما از سراسر جهان واقعاً لذ

  

  

  

  
 



 
 

  
 
 

 
  "مبادله قهرمانان رقابتهاي جهاني مهارت"آمادگي برنامه 

  2008براي اجالس جوانان 
  

 ميكائلي كاستلو،: به قلم

 WorldSkills گي برنامه مبادله قهرمانانمسئول هماهن
  

، است در ذهنمان طنين انداز يه رقابتهاي جهاني مهارت هنوز با خاطرات دلنشينهمدر حالي كه هم

   WorldSkillsبه ارمغان مي آورد تا قهرمانان فرصت هيجان انگيز ديگري را با خود 2008سپتامبر 

 و به مبادله ايده ها و انديشه هايي بپردازند كه ، را تجديد كنندتوانند دوباره گرد هم آيند، خاطرات گذشتهب 

.  در خصوص رقابتهاي جهاني مهارت طرح نمايندWorldSkills  2008قرار است در اجالس جوانان 

 )mco.worldskillsyouthforum.www  رجوع شود به نشاني اينترنتي(
 

  
 انديشه هاي خالق، همبادل صرف نظر از سپري كردن اوقاتي شاد و مفرح، و انجام مباحثات سازنده و

هره مند خواهند شد كه به موازات هيجان انگيزي بهمچنين از برنامه اجتماعي  WorldSkillsقهرمانان 

، براي بازديد )www.worldskills2008.com  رجوع شود به(اجالس عمومي سازمان جهاني مهارت 

  .آنان از مناظر دل انگيز شهر وين در اتريش و چندين برنامه مفرح ديگر طراحي شده است



ز اتريش را كه نماينده برنامه مبادله ا) رقابت كننده رشته زيبايي درماني (رهنگامي كه نظر كورنليا ايسم

و همچنين دستيار هماهنگ كننده اجالس جوانان نيز هست را در خصوص WorldSkills قهرمانان

  :مهمترين جاذبه هاي ديدني وين جويا شديم، وي مشتاقانه اظهار داشت
  

  
  

وقات خوشي را سپري  كمك كنم تا در كنار هم ا WorldSkills من بي صبرانه منتظرم تا به قهرمانان"

كنند، دوستان قديمي شان را بيابند، و اطالعات ذيقيمتي در باره مهارتها، كار وفعاليت، و آرزوهايشان با هم 

مبادله كنند، و من نيز با كمال ميل در خدمتشان هستم تا فرازهايي از تاريخ اتريش را برايشان بازگو كنم و 

  ". زيرپا بگذارم2008الس جوانان گروه اجبچه هاي مناطق ديدني وين را با 

 است كه جزو مراكز ميراث جهاني يونسكو شون براونمكان ديدني مورد عالقه من همانا مجتمع كاخ "

چرا؟ به اين علت كه باغها و پاركهاي اين مكان با زيبايي شگفت انگيز و تكان دهنده شان، . مي باشد

درون كاخ نيز اطالعات جالبي در . باروك و فرهنگ تجربه اي بسيار جالب و غني خواهند بود از ميراث

خصوص خانواده سلطنتي خواهيد آموخت و پس از آن گردشي مفرح و آرام بخش در باغهاي اطراف 

توصيه من اين است كه هر كس كه به وين مي آيد، ديدار از كاخ شون براون را فراموش . داشتخواهيد 

   ".نكند

، و همچنين هزينه ها و 2008 سازمان جهاني مهارت جالس جواناناطالعات بيشتر در خصوص برنامه ا

در اين خصوص مي توانيد با ميكائلي .  تكميل خواهد شد2008كارگاه هاي آموزشي آن، تا ماه آوريل 

  .مكاتبه فرماييد  mikaeli.costello@worldskills.org كاستلو به نشاني

  

 
 
 
 
 
 
  



  
  

 
 هلند به درگاه اينترنتـي      2007افزوده شدن اطالعات اعضاي تيم ملي مهارت        

WorldSkillsرت اين كشور توسط سازمان ملي مها  
  

ه اي، و بين المللي     ق منط فرا چندزبانه،   يدرگاه اينترنتي سازمان جهاني مهارت، يك سايت فعال اطالع رسان         

            WorldSkillsمنـاطق عـضو   / است كه جهت افـزايش آگـاهي جامعـه بـين المللـي مهـارت و كـشورها         

ار تغييرات و بازسازي اساسي شود و اين         دچ سايتطي چند ماه آينده، قرار است كه اين         . طراحي شده است  

 و پيوندها بين برنامه ها و پروژه هاي مختلف سازمان جهـاني مهـارت       اتفرايند جهت افزايش سطح ارتباط    

هر كدام از بخشهاي اين سايت مورد بازنگري قرار گرفتـه و مـا قـصد داريـم در آينـده تغييـرات              . مي باشد 

 بازديد نماييد تا مقـاالت      www.worldskillsportal.com نشاني   لطفاً از .  اعمال كنيم  آناساسي را در    

 رقابتهاي جهـاني مهـارت بـر زنـدگي بـسياري از قهرمانـان ايـن                 تاثير  فوق العاده اي در باره     يو داستانها 

  . نماييدمطالعهمسابقات را 

كنـيم تـا از ايـن      همان گونه كه در شماره نهم سال گذشته نيز اشاره كرديم، مايليم تمامي اعضا را تشويق                 

  .درگاه اينترنتي استفاده كنند و از فرصتهايي كه فراهم مي كند بهره برداري نمايند

  
 خـود را در  2007 قهرمان رقابتهاي جهاني مهـارت  26سازمان ملي مهارت هلند، عكس و شرح حال كامل  

  ملـي  دارد و سـازمان   اين اطالعات در حال حاضر به زمان هلنـدي در سـايت قـرار               . اختيار ما گذاشته است   

سـازمان، اولـين    اين  . نها را بزودي در سايت قرار دهد      آمهارت هلند در تالش است تا ترجمه انگليسي همه          

) EDIT(عضو حاضر و فعال درگاه اينترنتي ما مي باشد كه در حال حاضر از گزينه جديد تنظيم و اصـالح                     

اگر مايليد در باره اين گزينـه       . مي كند استفاده  براي اعمال تغييرات مورد نياز در صفحات مربوط به خودش           



مفيد اطالعات كسب كنيد، لطفا با ما تماس بگيريد و ما با كمال ميل براي شروع كار راهنماييتان خـواهيم                    

  .كرد

استفاده از درگاه اينترنتي سازمان جهاني مهارت، فرايندي است سـاده و مـا مـشتاقانه منتظـريم تـا شـاهد                      

در صورت تمايل بـه كـسب اطالعـات بيـشتر در خـصوص نحـوه                .  در آينده باشيم   حضور اعضاي بيشتري  

اســـتفاده از ايـــن ابـــزار تبليغـــاتي و اطـــالع رســـاني، لطفـــاً بـــا كريـــستين اســـكوت بـــه نـــشاني                           

christine.scoot@worldskills.org مكاتبه نماييد.  

  
  

 ! را از دست ندهيدVIP 2009برنامه ويژه 
  

  بازاريابي و ارتباطات، سازمان بين المللي مهارتبخشميشل باسي، : ه قلمب

 

 
  

      سـازمان  .  از هـم اكنـون در دسـت تـدوين اسـت            2009) شخصيتهاي مهـم و برجـسته      (VIPبرنامه ويژه   

. ، شروع بـسيار خـوبي داشـته اسـت    VIP 2007با بهره مندي از تجارب برنامه ) WSI(بين المللي مهارت  

  بـه دنبـال آن    WSI موفق شده بود كه واكنش مثبت بسيار خوبي را دريافـت كنـد و  VIP  2007برنامه 

است تا فرصت مناسبتري را در اختيار تعداد بيشتري از رهبران جهان قرار دهـد تـا بتواننـد در ايـن برنامـه                        

، بـه   2009وايل سـپتامبر     كانادا، در ا   آلبرتاي ايالت   كالگاريميزباني اين دوره از برنامه را شهر        . شركت كنند 

با توجه به اين امر كه محل برگزاري        . موازات چهلمين دوره رقابتهاي جهاني مهارت به عهده خواهد داشت         

كالگاري قرار گرفتـه انـد، ايـن رويـداد بـه            شهر   از    تجاري رقابتها و هتلهاي مربوطه همگي در يك منطقه       

منحـصر بفـردي از فرهنـگ و يـادگيري و      مجموعـه  كه در نهايـت بـه        صورتي در حال شكل گيري است     

  قصد دارد سخنوران سطح باال، رهبران سمينارها، و شركت           WSI. ارتباطات و سرگرمي منتهي خواهد شد     

.       كنندگان بيشتري را به خدمت بگيرد تا در شبكه بندي و آموزش مهارت جهاني سهم خويش را ايفـا كننـد            

WSI         از آن هـم بهتـر و موفـق تـر برگـزار        2009است تا مسابقات سال     ، با آموختن از تجربه ژاپن، بر آن 

، تمامي جزئيـات لجـستيكي برنامـه را آمـاده و نهـايي          2008هدف ما اين است كه تا قبل از سپتامبر          . شود

  .كنيم

 با مـن بـه   VIP  2008در صورتي كه هرگونه سؤال، نظر يا پيشنهادي داريد مي توانيد در خصوص برنامه             

 .  مكاتبه نماييدmichelle.bussey@worldskills.orgنشاني 



 

 
 

  WSI ترويج عالمت تجاري سازمان بين المللي مهارت
  

در حال حاضر مشغول ارزيابي ميزان تعهد اعضا نسبت به نام            (UKSkills) سازمان ملي مهارت انگلستان   

ه هويـت جهـاني             ، به عنوان يكي از ماموريتهاي اين سازمان در گـسترش و توسـع             WSIو عالمت تجاري    

WSI   هدف از اين ارزيابي، بررسي نحوه برخورد و بكارگيري هويت و نام سازمان بين المللي               . در دنيا است

  .مهارت توسط اعضاي آن و همچنين نحوه برخورد و ميزان درك مخاطبين از اين هويت است

 
  :اعضاي محترم سازمان بين المللي مهارت

 !نيازمند ياري شما هستيم
  

سازمان ملي مهارت انگلستان هنوز مشتاقانه منتظر دريافت تـصويري از مكاتبـات انجـام               ! همكاران گرامي 

لطفاً مكاتبات، خبرنامه ها، بروشورهاي تبليغاتي رقابتهـا و يـا           .  است WSIشده توسط شما اعضاي محترم      

 :ل ارسال فرماييد نسخه هايي از مكاتبات مستقيم خود را در اسرع وقت برايمان به نشاني ذييحت

  
Jacqueline Moore 
PURPOSE LIMITED. 
FIRST FLOOR STUDIO 
14A SHOULDHAM STREET 
LONDON W1H 5FG 
  

نـان اقـدام بـه تـدوين     آبه محض اتمام اين مطالعه، سازمان مهارت انگلستان و آژانـس بازاريـابي تجـاري           

صوص نحوه بهره بـرداري از فعاليتهـاي        گزارشي خواهند كرد كه در آن برخي توصيه ها و پيشنهادات در خ            

  نيـز بـا      WSIدستورالعملهاي مربوط به عالمـت تجـاري        . ارتباطي موفقيت آميز موجود گنجانده مي شود      

  .روزآمدتر شدن، به انسجام و اتحاد هر چه بيشتر اين هويت سازماني كمك خواهد كرد

 jacqui@purpose.co.ukنـشاني جهت كسب اطالعات تكميلي در خصوص اين فعاليتها مي توانيد بـا             

  . مكاتبه نماييد



  
 

 
 
 

  استقبال بازديد كنندگان از سايت اينترنتي سازمان بين المللي مهارت
  

 ابي و ارتباطات، سازمان بين المللي مهارتميشل باسي، بخش بازاري: به قلم

 

  
   

    روز مراسـم اختتاميـه   .  نمودنـد ديـد بازWSI   نفر از سايت اينترنتـي  5,209,000، بيش از 2007در نوامبر 

)  نـوامبر 21 لغايـت  14( روز رقابتهـا  4در جريان .  بازديد كننده 618,000پرازدحام ترين روز مسابقات بود با       

روزهـاي پـس از مراسـم اختتاميـه نيـز بـا اسـتقبال               . كردنـد  نفر از سايت ديدن      2,706,000جمعاً بيش از    

اكثـر بازديـد كننـدگان پـس از ورود بـه      .  نـوامبر 24 الـي   22 نفر از    900,000تقريباً  : شدچشمگيري روبرو   

  . به گشت و گذار مي پرداختند و مطالبي را دانلود مي كردندآنسايت، مدتي در 

         اوير مـسابقات و صـفحه اصـلي بترتيـب پربيننـده تـرين صـفحات سـايت محـسوب                   صفحه مربوط به تص   

 اين اعـداد و ارقـام    رشدبا اعمال تغييرات عمده در شكل ظاهري و محتواي سايت مي توانيم به          . مي شدند 

 .فزاينده هر چه بيشتر كمك كنيم
 
 

  

  

 
 
 
 
 



  در صحنه جهانيWorldSkillsقهرمانان : مقاالت ويژه
  

  

  

  بهره برداري از نيروي بالقوه سازمان جهاني مهارت: تشار برنامه عملياتيان
   

سازمان جهاني مهارت اخيراً طي انتشار سندي، يك برنامه عملياتي را بكار گرفت تا به كمك آن موجبـات                   

ر  حوزه مهم و كليدي را در دستور كا        6ر روي   بسازمان را فراهم آورد و به همين خاطر تمركز          اين  پيشرفت  

 :خود قرار داد

  
  

 ارتباطات رسانه اي ومطرح كردن مارك تجاري سازمان جهاني مهارت
  

، به انضمام ارتباطـات رسـانه اي        )براند(تمركز بر تقويت و ترويج هويت سازماني و عالمت تجاري              •

 . براي گسترش مهارت در سراسر جهان يك ضرورت مي باشدWSI براي دستيابي به ديدگاه
   

 تهابهبود رقاب
  

بهتر كردن رقابتها مي تواند تضميني باشد بر ادامه روند دستيابي بـه اسـتانداردهاي بـاالي كيفـي                    •

  و حفظ جايگاه موجود در بازار جهاني WSI توسط

  

 رشد سازمان بين المللي مهارت
   

 از پيش نسبت به فشارهاي داخلـي و خـارجي     ترتوانمند ساختن سازمان به نحوي كه مولدتر و كارا         •

 . نش نشان دهدواك
  

 درگيرنمودن فعاالنه جوانان
  

 تضميني خواهد بود بر رشد و تكامل رهبـران آتـي            WSIتشويق و حمايت از مشاركت جوانان در         •

 در عرصه جنبش جهاني مهارت

  



  محيطي-مهارتهاي چالش برانگيز براي كمك به مبارزه با مسائل زيست
  

وليت تمامي سازمانها مي باشد و در ضـمن          محيطي در حال حاضر مسئ     -پرداختن به مسائل زيست    •

 . كاري مناسب قلمداد شودو فرصت   نيز يك حوزهWSIمي تواند براي 
  

  و اينترنتITحداكثر بهره گيري از 
  

 حيـاتي  WSI و اينترنت براي تـداوم پـذيري و رشـد    ITپيشگام ماندن به كمك فن آوريها و خدمات     •

 .مي شود  تلقي

  
  . شودمراجعه WSIسايت ) اول(طفاً به سند موجود در صفحه اصلي جهت كسب اطالعات بيشتر ل

  

  

  كانادا-2009رسمي رقابتهاي كالگاري ) نماد(رونمايي از عروسكهاي 
  

 در  2007 نـوامبر    17 كالگاري مي باشـد، در تـاريخ         2009سازمان ملي مهارت كانادا كه برگزار كننده رقابتهاي         

مي مـسابقات  رسـ ) نمـاد (ت در شيزوكاي ژاپن، رسـماً از دو عروسـك   سي و نهمين دوره رقابتهاي جهاني مهار    

  .رونمايي به عمل آورد

  
  

 بـه عنـوان عروسـكهاي    )Tug & Tess(، به نامهاي تاگ و تـس  (Clydesdale)دو اسب نژاد كاليدزديل

ا انتخـاب   اين نژاد از اسب به اين علت به عنوان سمبل رقابته          .  انتخاب شده اند   2009رسمي رقابتهاي كالگاري    

  . شده زيرا اين نژاد به خاطر سختكوشي و حس وظيفه شناسي اش زبانزد و مشهور است



مـا از انتخـاب   "،  خارجي اين سـازمان اظهـار مـي دارد     قائم مقام امور(Kerry Moynihan)كري موينهان 

رويكـردي مفـرح و   تس با  استفاده از تاگ و.  به وجد آمده ايم2009تس به عنوان نماد رسمي كالگاري  تاگ و

با نشاط موجب خواهد شد كه سطح آگاهي عموم نسبت به مهارتها و فن آوري هاي حرفه اي و همچنين خـود            

  . افزايش يابد2009رقابتهاي جهاني مهارت سپتامبر 

جمعـاً  . انتخـاب و برگزيـده شـد   ) در ايالت آلبرتاي كانادا(نام اين دو اسب نر و ماده از طريق يك مسابقه ايالتي            

تس رسـيد، كـه توسـط      گزينه نهايي برگزيده شدند و از ميان آنها در نهايت گزينه برنده به اسامي تاگ و275

  . ايالت آلبرتا پيشنهاد شده بودهاي پريرمنطقه پري، ساكن  خانم برندا

  

   
  

 تلويزيـون   خانم برندا به دليل برنده شدن اسامي پيشنهادي اش موفق شد جايزه اين مسابقه را كه يك دستگاه                 

 را از جانـب شـركت چفـت و ابـزار      بـود سامسونگ صفحه تخت و يك بسته از ابزار آالت برقي مـارك ماكيتـا           

  .كالگاري بدست آورد

تس همان عروسكهايي بودند كه به عنـوان عروسـكهاي رسـمي رقابتهـاي آتـي، در مراسـم اختتاميـه                      تاگ و 

  .بودند حاضرنيز ، 2007 نوامبر 21رقابتهاي قبلي در 

 رقابت كننـده    900بيش از   ،  2009پيش بيني مي شود كه در چهلمين دوره رقابتهاي جهاني مهارت در سپتامبر              

  . كشور جهان در كالگاري حضور يابند49از 

  

 بـه نـشاني ذيـل    2009جهت كسب اطالعات تكميلي مي توانيد با كري موينيهان در ستاد رقابتهاي كالگـاري      

  kerry.moynihan@worldskills2009.com                :مكاتبه نماييد

  

  

 
 
 
  

  



  مقاالتي از اعضاي سازمان جهاني مهارت

  

 
 تقدير وليعهد امارات متحده عربي از مدال آوران عرصه رقابتهاي جهاني مهارت

  

   متحده عربيسازمان ملي مهارت امارات: به قلم

  

  

   2007 دسامبر 10 -ابوظبي

ده سلطنتي ابوظبي و معاون  فرمانده كـل نيروهـاي مـسلح امـارات       بن زايد آل نهيان، شاهزا     ژنرال شيخ محمد  

 بر اين باور است كه تحصيل و آموزش، بويژه آموزش فنـي و حرفـه اي در بـاالترين اولويتهـاي            ،متحده عربي 

  :وي مي گويد. كشور امارات قرار دارد

 تحـصيل و آمـوزش تـا سـطح          استراتژي توسعه و آموزش منابع انساني امارات متحده عربي بر ارتقاء كيفيـت            "

ما تالش خواهيم نمود تا كارگران داخلي بسيار ماهر و حائز صالحيت تربيـت     . استانداردهاي جهاني استوار است   

  ".كنيم كه قادر باشند به نحوي مؤثر در مقابل چالش هاي آينده ايستادگي نمايند

ت تيم ملـي امـارات از سـي و نهمـين            شيخ محمد اين سخنان را در مراسم جشن ويژه اي كه به افتخار بازگش             

رقابت كننـدگان ايـن كـشور    . دوره رقابتهاي جهاني مهارت در شيزوكاي ژاپن ترتيب داده شده بود، عنوان نمود  

موفق شدند در بخش مهارتهاي پرستاري كه رقابتهاي سنگيني بر آن حكمفرما بود به مقام دوم دسـت يابنـد و       

رقابت كنندگان اين كشور فقط چند امتياز با برندگان مدال طـال از             . انه ببرند مدال نقره اين رشته را با خود به خ        

كشورهايي كه در اين رشته شركت كرده بودند عبارت بودنـد از سـنگاپور، هلنـد،                . كشور سنگاپور فاصله داشتند   

  .نروژ، فنالند، سوئد و امارات متحده عربي

  
  .در رقابتهاي جهاني مهارت استور عربي اين مدال امارات متحده عربي اولين پيروزي يك كش

، مدير انستيتو فن آوري كـاربردي و سرپرسـت تـيم اعزامـي بـه مـسابقات جهـاني           يدكتر عبدل لطيف الشمس   

  .مهارت نيز طي سخناني از موفقيت و دستاوردهاي اعضاي تيم ملي امارات قدرداني كرد



  استقبال رئيس جمهور فرانسه از تيم ملي مهارت آن كشور
 

  سازمان ملي مهارت فرانسه: ه قلمب
  

 اعـضاي تـيم ملـي مهـارت         ،، رئيس جمهور فرانسه، نـيكالس سـاركوزي       2008 ژانويه   31مورخ  روز پنج شنبه    

  . در كاخ اليزه به حضور پذيرفت رافرانسه

اين مراسم ويژه به منظور بزرگداشت دستاوردهاي حرفه اي فرانسه در امـور فنـي و مهـارتي در كـاخ رياسـت                       

  .وري برگزار شده بودجمه

  

  
  

  گراميداشت مهارتهاي ملي

نيكالي ساركوزي، رئيس جمهور فرانسه در برابر بيش از هزار نفر ميهمان اين مراسم و در حـضور مـدال آوران           

 از بهترين هاي عرصه مهارت در فرانسه تقدير نمود و به تـيم ملـي مهـارت خيـر مقـدم      WSIجوان رقابتهاي   

  .گفت

 اسـت، عالقـه     فوزشي فرانـسه مخـال    آم دانش و معلومات در نظام       رتبه بندي ليقه گرايي و    وي كه بشدت با س    

  .خاصي به اين مطلب دارد كه تصوير منفي موجود نسبت به مهارت و حرفه را از ذهن مردم كشورش پاك كند

   ايـن ديـدگاه مـي بايـست      . مهارت آموزي و حرفه آموزي اغلب به چشم يك گزينه دوم نگريـسته مـي شـود                "

 امـروزه .  تكان دهنده است و هم از لحـاظ اقتـصادي، غيرمولـد            ،اين تفكر هم از لحاظ اخالقي     . ريشه كن گردد  

  "!بودن مهارتهاي عالي است، چه نظري و چه مهارتي چيزي كه اهميت دارد دارا

  

  



  ترويج مهارت و توانمندي

 تـيم ملـي مهـارت فرانـسه، كـه بـه             و  تهور اعـضاي     رئيس جمهور فرانسه در ادامه سخنانش از عملكرد عالي        

  :نمايندگي از جانب بخش صنعت و خدمات در رقابتهاي ژاپن حاضر شده بودند، تقدير و تشكر كرد وافزود

كـار، تـالش، پـاداش،      : آرزوي من اين است كه ارزشهاي واالي شما مبدل به ارزشهاي ملي اين كشور شـود               "

 ". همگانبينپيشرفت اجتماعي، و دوستي در 

  

  
  

  امي جديد براي رقابتهاي جهاني مهارت در فرانسهگ

جفري، رئيس سازمان ملي مهارت فرانـسه و نايـب رئـيس امـور اسـتراتژيك                  تزر -سخنران بعدي، خانم ماري   

سازمان بين المللي مهارت، شادماني و مسرت فراوان خود را از ايـن كـه عرصـه مهـارت ايـن چنـين از جانـب                 

وري فرانـسه مـورد پـذيرش و اسـتقبال قـرار گرفتـه، ابـراز داشـت و اظهـار                     باالترين مقام عالي و رسمي جمه     

  :اميدواري نمود كه اين مرحله، يك گام اساسي به سمت آينده رقابتهاي جهاني مهارت باشد

 نفره ما امسال در     43تيم  . مسابقات جهاني مهارت يك رقابت منحصربفرد بين المللي براي جوانان ماهر است           "

 ميـزان فـداركاري و     .  مهارتي از توانمنديهاي مهارتي و حرفه اي كـشور فرانـسه دفـاع نمـود                رشته 39ژاپن در   

اي آنها به حدي بود كه شايسته تقدير باشد و من احساس غرور مـي كـنم كـه شـخص جنـاب                        حرفهعملكرد  

از آنـان  يرفت و رئيس جمهور براي اولين بار در تاريخ عرصه مهارت در فرانسه، آنهـا را شخـصاً بـه حـضور پـذ        

  ".!قدرداني نمود

  

ــتن  ــشاهده م ــلجهــت م ــيكال  كام ــسه، ن ــور فران ــيس جمه ــانم  س ســخنراني رئ ــصاحبه خ ــاركوزي، و م              س

  : مي توانيد به سايت سازمان ملي مهارت فرانسه مراجعه فرماييد،جفري در كاخ اليزه  تزر-ماري
org.france-orldskillsw.www 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رويدادهاي آتي
 

 رويدادهاي آتي سازمان بين المللي مهارت 
 

   رسمي  سايت اينترنتي  مهارتي  رويداد  تاريخ
 مارس 8 الي 6

2008  
  SkillMastersرقابتهاي استادكاران 

  روتردام هلند
www.skillsmasters.nl 

 مارس 8 الي 6
2008  

 www.skillstalents.nl   روتردام هلند-2008رقابتهاي استعدادهاي مهارت 

مارس  19 الي 17
2008  

 GCCSkills رقابتهاي مهارتي 
  امارات متحده عربي

www.gccskills.org 

 www.worldskillsjamaica.org   جامائيكا-رقابتهاي ملي مهارت  2008آوريل 

 آوريل 19 الي 16
2008  

پيش گزينش (پنجمين رقابتهاي ملي مهارت 
  لوكزامبورگ) 2009رقابتهاي جهاني 

www.luxskill.lu 

 آوريل 19 الي 16
2008  

 www.skillsfinland.com   فنالند  اسپو،- فنالند-رقابتهاي ملي مهارت

 آوريل 17 الي 15
2008  

 www.youthskillssweden.com   يونكوپينگ، سوئد-رقابتهاي ملي مهارت

 مي 28 الي 25
2008  

 www.skillscanada.com   كالگاري، آلبرتا-رقابتهاي ملي مهارت كانادا

 ژوئن 25 الي 23
2008  

 چهل و چهارمين كنفرانس ملي رهبري و مهارت 
(NLSC) ه امريكاكانزاس سيتي، اياالت متحد  

www.skillsusa.org 

 ژوئيه 13 الي 11
2008  

 www.worldskills.org.au   سيدني، استراليا-رقابتهاي ملي مهارت استراليا

 سپتامبر 11 الي 7
2008  

 مهارت مان جهانياجالس جوانان ساز
   وين، اتريش

www.worldskills.org 

 سپتامبر 12 الي 8
2008  

 عمومي و نشست سراناجالس 
   وين، اتريش

www.worldskills.org 

 20 الي 18
  2008  سپتامبر

 www.euroskills.info   روتردام هلند– رقابتهاي يورواسكيلز

 www.worldskills.no   استاوانگر، نروژ -رقابتهاي ملي مهارت   2008اكتبر 

 youthskills.vtc.edu.hk   هنگ گنگ-رقابتهاي محلي مهارت جوانان  2008اكتبر 

  2008نوامبر 
  رقابتهاي مهارت جوانان 

  گوانگ ژو، هنگ كنگ، ماكائو
youthskills.vtc.edu.hk 

 نوامبر 18 الي 12
2008  

  سه آن هفتمين دوره رقابتهاي مهارت آ
   كواالالمپور، مالزي

 

 سپتامبر 6 الي 1
2008  

  چهلمين دوره رقابتهاي جهاني مهارت
   كالگاري، آلبرتا، كانادا

www.worldskills2009.com 

 اكتبر 12 الي 7
2010  

 ، اجالس سران  WSI اجالس عمومي
  و اجالس جوانان كينگستون جامائيكا

www.worldskills.org 

 اكتبر 12 الي 7
2010  

  چهارمين رقابتهاي ملي مهارت
  كينگستون، جامائيكا

www.worldskillsjamaica.org 

 اكتبر 10 الي 5
2011  

 چهل و يكمين دوره رقابتهاي جهاني مهارت
  لندن، انگلستان

www.worldskills2011.com 


