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 آژانس توسعه مهارت )مسابقات جهانی مهارت( روسیه  معرفی

 معرفی 

توسعه   برایمستقل  یانتفاع ریسازمان غ ک)مسابقات جهانی مهارت روسیه(، ی "آژانس توسعه مهارت روسیه"

عنوان   2014  دسامبر که در    است   یاحرفه  یهامهارت  مسابقات   هی اتحاد)  هیمتخصصان جوان روس  هیاتحاد"  با 

 :دیگرد سی تاس ریتوسط سه ارگان ز ،"( هی مهارت، روس یجهان

 روسیه  آموزش و پرورش و علوم وزارت

 روسیه  یاجتماع ت یکار و حما وزارت

 نهاد ریاست جمهوری روسیه   کیاقدامات استراتژ آژانس

ها و اقدامات برتر و بعالوه  ها براساس شیوه ای و مهارتهای فنی و حرفههدف اصلی این آژانس، توسعه آموزش 

  ک ی اقدامات استراتژ آژانسالمللی است. این نهاد بصورت هیات امنایی و مستقیما تحت استانداردهای ملی و بین

  عضو   و  کیآژانس اقدامات استراتژ  سیرئ،  ه یجمهور روس  سیرئشود که  نهاد ریاست جمهوری روسیه اداره می 

 باشد.  این موسسه می ینظارت ئت یه 

از سال  Robert Urazovرابرت اورازوف ) . پژوهش و 1مدیر کل آژانس هستند که سه معاونت )  2014( 

. توسعه مهارت و رئیس آکادمی مهارت روسیه( تحت مدیریت 3. امور بین الملل و  2توسعه نهادهای آموزشی،  

 های زیر فعالیت می کنند:ایشان در حوزه

 مهارتای و سنجش های آموزش فنی و حرفهبرنامه  آموزش: .1
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المللی با کشورهای پیشرو در سازمان  همکاری بین؛  هایادگیری از طریق بهترین  :المللیهای بینهمکاری  .2

  استانداردهای سازمان جهانی ای با  همگام شدن تمامی موسسات آموزش فنی و حرفه؛  جهانی مهارت

 مهارت 

 
 

 :پژوهش .3

 نده یآ نیکتر یدر نزد ینیب شیقابل پ یروندها  ییشناسا برای –پژوهیو آینده  ندهیآ  یمهارت ها -

 نده ی آ یاستاندارد مهارت ها یها یژگیو نیتدو -

 نرمآینده، دیجیتال،   های جهانی،مهارت   :مسابقات مهارت .4
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 ترویج مهارت: .5

المپ  پخش؛  جشنواره مهارت؛  مهارت  یمسابقات جهان   یساز   یبصر برنامه »گزارشگران  ؛  « مهارت   کیزنده 

 رسانه(  شی نما  ون،یزیمهارت )تلو یمسابقات جهان شینما

 

 روسیه و مسابقات مهارت 

   ( درآمد.WSI) 1سازمان مسابقات جهانی مهارت  یت عضو به عنوان شصتمین کشور به  2012روسیه در سال 

سازمان مسابقات جهانی مهارت، سازمان مسابقات مهارت اروپا و سازمان مسابقات مهارت  کلیه امور مربوطه به  

غیرانتفاعی مستقل  در روسیه    آسیا مهارت )مسابقات جهان  "با عنوان  توسط سازمان  مهارت(   یآژانس توسعه 

 . است  هی روس مهارتملی مسابقات  انیاز مجر یکی نیهمچنود. این سازمان شانجام می  "هیروس

آژانس   "سازمان مسابقات جهانی مهارت روسیه توسط دولت مرکزی فدراسیون روسیه و سازمان غیرانتفاعی مستقل 

 آموزی تاسیس شده است. های جدید مهارت بمنظور ترویج پروژه  "ابتکارات راهبردی نهاد ریاست جمهوری

، وظایف اصلی سازمان  2019نوامبر سال    23مورخ    pr-2391یس فدراسیون روسیه به شماره  ئبر طبق دستور ر

 باشد: می روسیه به شرح زیر مهارت مسابقات جهانی 

 ؛ شرفتهیپ یهابا تمرکز بر آموزش ایحرفه یهابرگزاری آزمون شهروندان، از جمله  یبرا یمشاوره شغل ✓

 کار؛  یروی ن  یبهره ور شی به منظور افزا دیجد یفرهنگ صنعت جادیا ✓

 ان؛ و متخصص ایحرفه و توسعه جوامع   یو شغل ایحرفه جمله  رشد  از ،ی تحرک اجتماع لیتسه ✓

پ ✓ طری مهندسحوزه  در    شرفتهیآموزش  از  مهارت،  و  تجارت  مهارت   یزبانیم  قی،  و    هیروس  مسابقات 

 ؛ المللیبین

ی جدید امیدوارکننده،  هازمانی از معرفی مشاغل و مهارتو سامتدولوژی  تحقیق، پروژه سازی و پشتیبانی   ✓

 به خصوص در حوزه دیجیتال؛ 

، با رعایت استانداردهای مسابقات هافدراسیون روسیه در سازمان  مسابقات جهانی و دیگر سازمان   نماینده ✓

 جهانی؛ 

 
1 WorldSkills International 
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 ؛ المللیبینو  یشرکت در مسابقات مل  یبرا ،هیروس  مهارت یمل میآموزش ت ✓

  ون ی مستقل در فدراس  یهامهارت   یابی ارز  ستمی ، از جمله توسعه سشرفتهیپ  ی آموزش  یارتقاء استانداردها ✓

 ی دیگر؛ و کشورها هیروس

 تجربه و تخصص مسابقات جهانی مهارت 

نهمین    2021مسابقه ملی برگزار شده است. در سال  9، روسیه  از زمان تاسیس سازمان مسابقات جهانی مهارت

نف از آنان،    600)که حدود  کنندهرقابت   1800آگوست برگزار شد و بیش از    29تا    25مسابقات ملی روسیه از  

نوجوانان  مسابقات رده  مهارت و    105در  مسابقات ملی    در آن شرکت کردند.  کارشناس  1700و    بودند(   نوجوان

 . زار گردیدبرگ مهارت 51در 

شرکت    33005از    شیبای بسیاری را برگزار کرده که  مسابقات مهارت روسیه، مسابقات استانی و منطقه سازمان  

ب  8550  شامل:کننده،   و  ا  کارشناس  34000از    شینوجوان  کردند  نیدر  شرکت    548000از    شیب  .مسابقات 

داوطلب    15000از    شیب  شرکت کردند.  این مسابقاتدانش آموز مدرسه( در    347000)از جمله حدود    دکنندهیبازد

 مسابقات شرکت کردند. نیا یدر برگزار

  ی شرکت کننده در رده سن  3500برگزار شد.    محل  88در    یمسابقات ملقبل از    انتخابیمسابقات    2021در سال  

از    1164و    ملی مهارت    137مسابقات در    نیا  شرکت کردند.  انتخابیمسابقات    در  )استان(   منطقه  85نوجوان 

 برگزار شد. 

  ن ی ابرگزار شده است.    2تک( -یها)   مهارت در زمینه فناوری پیشرفته  اتمسابق دوره  تا کنون، هفت    2014از سال  

آید.  میبه شمار    هیمسابقات مهارت در روس  نیبزرگتر  ی،محل  یصنعت  یهامتخصصان شرکت   نیدر ب  مسابقات

 مانند یو ای  صنایع پیشروو    5، روس کوموس4تک   ، روس3اتومس  ی دولتی روسیه مانند روهابزرگترین شرکت 

 
2 - Hi-Tech ( High-Technology) 
3 - Rosatom,  
4 - Rostec,  
5 - Roscosmos  
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، راه  13، اس آی بی یو آر 12تیس  ، رو11م اتلک  ، روس10نفت س  ، رو  9  ، گروه سی اچ تی پی زد8، استن 7، اوراز 6سی

 فرستند. می شرکت در مسابقات  یخود را برا  یهامیت گرانیدو  14گازپوروم نفت آهن روسیه، 

این مسابقات در زمینه فناوری اطالعات در میان    برگزار شده است.  تالیجید  یها، دو مسابقه مهارت2017از سال  

ی هادانش آموزان متوسطه و دانشجویان با هدف جذب نیرو برای اقتصاد دیجیتال و جذب پرسنل برای شرکت 

 کوچک، متوسط و بزرگ برگزار شده است. 

ه ساالنه بین یکی از مسابقات  مهارت روسیه بوده است ک  2017هارت بین دانشگاهی روسیه از سال  ممسابقات  

در  شده است.مسکو برگزار در  ، 15وی دی ان اچ   هفتاد و پنجسالن   محل دانشجویان موسسات آموزش عالی در

 ی دانشگاه   نیب  مهارتبین المللی    ، مسابقات  2020در سال    .ه است برگزار شد  یدانشگاه   نیمسابقه ب  چهارمجموع  

از  یخارج  ابت کننده رق 130نفر از جمله   770که  برگزار شد نیو آفال نیبار به صورت آنال نیاول یبرا  روسیه

   .کشور جهان حضور داشتند 30

 هستند. روسیه  سازمان مسابقات جهانی مهارتمی رسعضو   ،هیروس ونیمنطقه فدراس 85 همه

 .کنندمیمهارت در مسابقات شرکت  231در  کارشناسشرکت کننده و  40،000از  شی ساالنه ب

 ه است.برگزار شد مسابقات جهانی مهارت  یاستانداردها براساسمسابقه  1029از  شی، ب2021تا  2012از سال 

جهانی مهارت، از   المللیبینتیم ملی مسابقات جهانی مهارت روسیه در طول شش سال شرکت در مسابقات  

و مقام   2018سال    16اروپا  ایحرفهبه رتبه اول در مسابقات    2013-2014ارت  مسابقات جهانی مهرتبه در  آخرین  

قادر به    هیکند روسمیداشته است که ثابت    شرفت یدر پ  عیسر  ی، جهش2019مسابقات جهانی مهارت    دوم در

 .است  یآموزش پرسنل در سطح جهان 

 
6 - UAC 
7 - Evraz 
8 - STAN 
9 - ChTPZ  
10 - Rosneft 
11 - Rostelecom 
12 -, Rosseti 
13 - SIBUR  
14 - Gazprom Neft 
15 - VDNH 
16 - EuroSkills 
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 است. متخصص و  یاآموزش حرفه کارشناس ارشدمعلم، مربی،  125000از  شیجامعه متخصصان شامل ب

گیری کرونا متوقف نشااد. سااازمان  برگزاری مسااابقات در این کشااور )مانند برخی از کشااورها( به دلیل همه

دهد میکه به شااما امکان   مسااابقات جهانی مهارت روساایه قالب جدیدی را برای مسااابقات ایجاده کرده اساات 

 .دیکن یابیزشده را از راه دور ار لیتکم یشیآزما یهاپروژه

شارکت   )اساتانی( مهارت یساال و جوانتر( در مساابقات منطقه ا 16نوجوان )  26000از   شی، ب  2017از ساال  

 کرده اند.

بیش از دو میلیون تماشاااچی، از جمله والدینی که در انتخاب رشااته تحصاایلی و پیشاارفت   هادر طول این سااال

 اند.اند، حضور داشتهشغلی فرزندانشان تاثیرگذار بوده

میلیون دانش آموز  2/2، بیش از 2018-2020ی  هادر ساال  "17بلیط برای آینده"در نتیجه اجرای پروژه ای به نام  

ی  ها دانش آموز، توصیه 651.159یه در پلتفرم پروژه ثبت نام کردند که از این تعداد  از هشتاد منطقه از کشور روس

 شغلی دریافت کردند.

در مسابقات   همکارشرکت بزرگ  130از  شیبا مشارکت ب ماًیمسابقه مستق یو برگزار دیجد یهاتوسعه مهارت 

 شود. میانجام جهانی مهارت 

 هادانشگاه   یفن  توان بر بهبود    ه یارکت وزارت آموزش و پرورش روسبا مش  روسیه  سازمان مسابقات جهانی مهارت

 3600از  شیبتاکنون : نجام است ا درحال مدرن   یآموزش رساخت یز و ایجاد یک گذاردی م ریدر سراسر کشور تأث

 .اندمجهز شده  یجهانهای حد و اندازهدر  یکارگاه آموزش

 ی وربهره "،  "شناسی/ آمایش سرزمینجمعیت "،  "آموزش")با نامهای    یسه پروژه ملدر جنبشی نوآورانه و ابتکاری  

 است. طراحی شد که از طریق آنها تغییرات بسیار زیادی ایجاد شده( "کار یروین

بازآموزشی    یلیتکم  یآموزشها و    یبراو  آموزش   انکارشناسمربیان  آموزش سازمانها  ایحرفه   یهاارشد  ی 

مربی    21200از    شیدر حال حاضر ، ب  کند.میکمک    المللیبین   یبه کسب آموزش مطابق با استانداردها  18ایحرفه

 2020)فقط در سال    مسابقات جهانی مهارت  ی( بر اساس استانداردهایامعلم )کارشناس ارشد آموزش حرفهو  

 
17 - Ticket to the Future 

18 -VET 
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ارشد  5000  - دکارشناس  آموزش  اساس  دهی(  بر  و  آموزش   یهامهارت   اند  را  آموزان  دانش  آمده،  دست  به 

 دهند.می

آموزش  2021تا سال  مسابقات جهانی مهارت یشهروند بر اساس استانداردها 230،000از  شی در مجموع، ب

 اند. دهید

 250،000از    شی ب  یبرا.  به کار گرفته شد  های گسترده یاب یارز  ی مهارت برا  یابیارز  یهاوه یش  نیبهتر  ،  در مسابقات

مسابقات جهانی    یبر اساس استانداردها  19عملی   آزمونیک  )  یعمل یمهارتها  یابیارز  همراه با  ینفر، آزمون نظر

 شد. نیگزی( جامهارت

 المللیبین در سطح  ه شدنبه رسمیت شناخت

، 2012در سال    .هستند  یخارج ،    روسیه  یدرصد از شرکت کنندگان در مسابقات مل  10-15،  ریاخ  یهادر سال 

آموزش    یهاوه یش    امروزهاما    .ردیبگ  ادی   گرید  یاز کشورها  بودمجبور    هیروس  سازمان مسابقات جهانی مهارت

 . شناخته شده است  شرفتهیپی هاآموزش به عنوان   ی،خاص توسط جامعه جهان  یمهارتهایکسری در  هیروس

، قزاقستان،  ران ی، مجارستان، هند، اانگلستان،  لی، بالروس، برزشی ، اترای استرال  کشورهای  ،2020-2019  یدر سالها

 سازظرفیت مراکز  با کشور روسیه بر روی    همراه   ژاپن و    س ی ، پرتغال، سنگاپور، سوئی، کره، امارات متحده عرب نیچ 

 ای مطالعه کردند.و مراکز مهارت بین منطقه  )توانمندسازی( 

 هاهویش  نیبه  بهتر  2021تا سال    اما    نداشت ی در مسابقات جهانی مهارت  مشارکت،  هیروس  2012در سال    چهاگر

انگلستان،    در کشورهایکه  ی برجسته دنیا  هاو شرکت   هامهارتی دانشگاه مهم  در مراکز  که    یآموزش  یهایو فناور

ا آلمان،  بلژ  االتیفرانسه،  کره،  چ ک یمتحده،  اترنی،  استرالشی ،  ژاپن،  سوئای ،  فنالند،  برزس ی،  دانمارک،  لی،   ،

 شود، دسترسی پیدا کرده است.برگزار می ایتالیا ومجارستان، پرتغال 

 

 

 

 
19 - Demonstration Exam 
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 المللیبینمسابقات   یتجربه برگزار

جهانی   مسابقات  زبانیرا به عنوان کشور م  هی روس ،مسابقات جهانی مهارت المللیبینمی، مجمع عمو2015در سال  

سال   کرد 2019مهارت  مهارت    .انتخاب  جهانی  پایتخت    2019اوت    27تا    22از    2019مسابقات  کازان،  در 

 جمهوری تاتارستان برگزار گردید. 

 ی تماشاچ   ،هی منطقه روس  83کشور و    88ز  ( ایمهمان خارج   41،382نفر )از جمله    272،345روز،    4به مدت  

  ، هیمنطقه روس  85کشور و    40داوطلب از    3،688  ،  2019مسابقاتت جهانی مهارت   یسازمانده   یمسابقات شدند.برا

، که 20کازان    یالمللنیب  شگاهیدر مرکز نما  2019مسابقات جهانی مهارت   سال شرکت کردند.  81تا    14  نیدر سن

 مهارت ساخته شده بود، برگزار شد.جهانی  اتمسابق  نیچهل و پنجم یبه طور خاص برا

  م ی تصم  می در جلسه مجمع عمو  مسابقات جهانی مهارت اروپاکشور عضو    28  ندگانی، نما2018مارس    7در  

  20تا  16شده از  یزیربرنامه  خ ی در سن پترزبورگ برگزار شود. تار اروپا  ایحرفهمسابقات دوره  نیگرفتند هشتم

 .است  2023ست آگو

 است:  ریاز موارد ز شیب 2023اروپا  ایحرفهدر مسابقات  مورد انتظار تعداد

 ؛ یاصل یهاشرکت کننده در مهارت  540 ➢

 کارشناس؛  500 ➢

 نوع مهارت؛  46 ➢

 کشور عضو؛ 30 ➢

 و خارج از کشور؛  هی روسکشور  از  یداوطلب، از جمله داوطلبان 3500 ➢

 . هیو اختتام هیافتتاح تماشاگر مراسم ناظر و     140000 ➢

 

 
20 - Kazan Expo 


