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ناحیه یک شاخه کاردانشآمار هنرستان های 



دروس عمومی  

(در تمامی پودمان ها12قبولی نمره )شایستگی های غیرفنی پودمانی 

(در تمامی پودمان ها10قبولی نمره )دروس شایستگی های پایه

(استانداردهای مهارتی-متشکل از دروس پایه)دروس اختیاری 

( عملیاز آزمون 14از آزمون تئوری و 10قبولی نمره )فنی شایستگی های 

:انواع دروس قابل ارایه در پایه های تحصیلی شاخه کاردانش



:      گروهخدمات: زمینه
خدمات

ف
دی

ر

ساعت آموزشیکد استاندارد متولیعنوان استاندارد مهارت و درس

31/94/1/140-5آشپز با مایكروویو1

31/32/1/2130-5آشپز سنتی2

31/31/1/2104-5آشپز مخصوص روز3

31/37/1/2154-15آشپز هتل درجه 4

31/37/2/2218-25آشپز هتل درجه 5

40/54/1/2250-5اتاقدار هتل6

1120-001-59-333برنامه ریز جشن هاي تشریفاتی7

76/37/1/1150-7دسرساز بین المللی8

76/35/1/296-7دسرساز سنتی9

91/37/1/1108-0راهنماي گردشگري سالمت10

91/95/1/3226-5راهنماي گردشگري فرهنگی11

91/94/1/2140-5راهنماي محلی12

60درس پايه1ریاضی 13

60درس پايهزیست شناسی14

31/99/1/170-5ساالدساز و اردوساز15

31/22/1/2160-5تلسرآشپز کل آشپزخانه و قنادي ه16

گروه خدمات زمینه خدماتنمونه ای از جدول درسی شاخه کاردانش و جدول دروس اختیاری 



:نكات مهم

های کاردانش بر اساس زمان اعالم شده در سامانه به آدرس سامانه اجرای برنامه امتحانات هماهنگ در تمامی هنرستان

csve.yazdedu.ir

های کاردانش که مهارت ارائه می نمایند الزامی است و چنانچه آموزشگاهیی امتحانات هماهنگ مهارتی برای تمامی هنرستاناجرای برنامه

تاندارد مهارت خارج از برنامه مذکور امتحان دروس مهارتی برگزار نماید ،فاقد اعتبار بوده و از تأئيد ليست نمرات توسط دستگاه متولی اس

.جلوگيری به عمل خواهد آمد 

 انجام گيردو از کل استاندارد آموزشی امتحانات تئوری استاندارد های مهارتی به صورت تستی و تشریحی.

امتحاناتدرتوانندمینمایند،کسبراتئوریقبولیینمرهنصابحدکهآموزانیدانشکهاینبهتوجهبا

دستیاسالمی،صنایعارشادوفرهنگوزارت،ایحرفهفنی،آموزشسازمان)مهارتاستانداردهایعملیبخش

فوقسازمانمجموعهزیرهایمهارتاستانداردتمامیعملیامتحاناتنمایند،بنابراینشرکت(کشاورزیجهادو

.شدخواهدانجامتئوریامتحاناتنتایجاعالمازبعد

امتحانات مهارتی شاخه کاردانش



:نكات مهم
درج تمامی استانداردهای الزامی و اختياری در سامانه امتحانات

 تعيين شده ریخ است ،که با مراجعه به سامانه برنامه هماهنگ مهارتی شاخه کاردانش حداکثر تا تاهنرستان تنظيم برنامه امتحانات عملی بر عهده

.در ضمن تاریخ برگزاری امتحانات عملی پس از تائيد کارشناسی این اداره کل قابليت اجرائی دارد. ثبت گردد

های متولی استاندارد مهارتهمکاری با بازرسان دستگاه.

ای، و حرفهآموزش فنیسازمان توانند در امتحانات عملی استانداردهای مهارتی آموزانی که حدنصاب قبولی تئوری را کسب ننمایند، نمیدانش

.شرکت نماینددستی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و صنایع 

تکميل نمون برگ آمار ليست ریز نمرات مهارتی در هر نوبت و ارسال آن به اداره کل.

ماه پس از برگزاری امتحانات هر نوبتبررسی و ارسال ليست ریز نمرات مهارتی حداکثر یک.

 نسخه3ارسال ليست ریز نمرات مهارتی جهت تایيد دستگاه متولی استاندارد در.

امتحانات مهارتی شاخه کاردانش



کنترل و بررسی لیست هاي ریز نمرات مهارتی 

.درج عنوان استاندارد، کد استاندارد و ساعت آموزش سالیانه و هفتگی مطابق مجموعه جدید•

(. سال بعد2/31لغایت 7/1ابتدای سال از . )آموزشدرج تاریخ شروع و پایان دوره•

((سال بعد2/31لغایت 11/1سال نیم( همان سال10/1سال لغایت پایان نیم7/1سال اول نیم: ))تبصره

شده در فرمدرج تاریخ آزمون کتبی و عملی در محل تعیین•

.(باشدها کافی میای نوشتن یکی از تاریخهای چند مرحلهبرای آزمون: )تبصره

((سمت چپ فرم))و تاریخ صدورشماره مسلسل-ثبت خط تیره در  ستون های هزینه آزمون•

.عدم مغایرت ثبت نمره عددی و حروفی در فرم•

.و مشخص نمودن نوبت صبح یا عصر در فرم-نام منطقه-درج نام هنرستان•

.درج نام مربی یا مربیان کارگاه در فرم•

.امضای لیست توسط کلیه ی افراد ذیربط•

.آموزان مشمول فرمدقت در ثبت مشخصات شناسنامه ای دانش•

.عدم وجود ستون خالی در فرم•

.اندآموزانی که در آزمون غایب بوده یا حد نصاب قبولی را کسب ننمودهارسال لیست مربوط به دانش•

 .ها دقت به عمل آید تا در تایپ از حروف التین استفاده نگردداز نظر نگارش فرم•



روزانه  آئين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه 46ماده 3تبصره 

نهايي دروس مهارتي زير مجموعه سازمان آموزش فني و حرفه اي پس از محاسبه ميانگين وزني بخشنمره 

آئين نامه که مي بايست مطابق صورت اعشاري بوده به ( 0.75و عملي ضريب 0.25کتبي ضريب )کتبي و عملي 

. گرد شودمهارت نمره نهايي استاندارد آموزشي دوره دوم متوسطه روزانه 

11412/53شماره نامه مهارتیکردن نمرات استانداردهای گرد 

گرد کردن نحوه

0.75به            0.74تا 0.51از 0.25به0.25کمتر از 

1به0.99تا 0.76از 0.50به0.49تا 0.26از 



:هدف
معرفی توانمندی ها و قابليت های هنرستانی در رشته های مختلف مهارتی•
بروز خالقيت های علمی و عملی هنرجویان شاخه کاردانش•
تقویت روحيه رقابت جویی و رقابت پذیری•
بهبود کيفيت آموزش های مهارتی•

.هر هنرستان  در هر رشته حداکثر دو نفر به مرحله استانی راه پیدا می کننداز •
درصد محتوای  استاندارد آموزش مهارت مورد نظر در 60کل محتوای  استاندارد سال دهم  و مالک آزمون تئوری در مرحله استانی، •

.خواهد بودسال یازدهم

.عنوان می باشد37تعداد عناوین آزمون برای هنرجویان شاخه کاردانش •
.آزمون صرفا از هنرجویان پایه یازدهم برگزار می شود•
.در هر عنوان آزمون از استاندارد مهارت های ارائه شده در پایه های دهم و یازدهم رشته های مشخص شده برگزار می شود•
.نفر از هنرجویان برتر به مرحله عملی کشوری راه پیدا خواهند کرد6در هر عنوان آزمون •
.نمره بوده و نفرات برتر صرفا بر اساس نمره مرحله عملی انتخاب می شوند100عملی مرحله کشوری از آزمون •

کاربردی-مسابقات علمی 



کاربردی-علمی جدول عناوین مسابقات 



منطقهنام هنرستاننام پدر نام خانوادگینام داوطلباستانرشته     

ناحيه يکگردبافمهديشاهدي سعدآبادمهديهيزدتوليد محتواي الکترونيکي

ناحيه دوبشردوستحسنحورانرضايزدتاسيسات حرارتي و برودتي

ناحيه دومشکيمحمدرضادهقانسيمايزدتصويربرداري

ناحيه دوشهداي جنوبمحمدحسيننجارنيريمحمديوسفيزده   تعمير تلفن هاي روميزي و همرا

ناحيه دوفردين دخت ذکاييحسينقائمي درهمجتبييزددرودگري

ناحيه دو(ع )حضرت علي اکبرابراهيمساالري برکوييحسنيزدصنايع دستي چوب   

محترم آموزش مديران و معاونين از فعاليت ارزشمند و مديريت شايسته تشکر 

الزم به ذکر است مرحله نهايي عملي کشوري به ميزباني 
.بهمن ماه برگزار خواهد گرديد15الي 13کل آموزش و پرورش استان هرمزگان و در تاريخ اداره 

کاربردیاسامی هنرجویان برتر راه یافته به مرحله عملی کشوری هفدهمین دوره مسابقات علمی



:98-99اولین دوره المپیاد مهارتی  در سال تحصیلی 

تراکتوربرق ساختمان، طال و جواهرسازي ، تعمير موتور : رشته هاي المپياد •

المپیاد مهارتی

منطقهنام هنرستاننام پدر خانوادگینام و نام استانرشته     

ناحيه يکشهيد قنديکمالعلي اصغر انتظاريان اردکانييزدبرق ساختمان

ناحيه يکشهيد قنديمنصورمحمدعرفان راستگويانيزدبرق ساختمان

ناحيه يکوطنچي علياميرحسين صديقييزدطال و جواهر سازي 



نهایی کشوری–مرحله مقدماتی : مهارتی المپیاد 

:مقدماتیمرحله 

تهيه و جهت اجرا ارسال کاردانش هاي مربوطه توسط دفتر فني، حرفه اي و رشته در سواالت المپياد به صورت پروژه کار جامع در سطح استاندارد•
.خواهد شد

.هاي مجري اعالم خواهد شدبراي هر رشته در هر استان يک ناظر توسط دفتر فني ،حرفه اي و کاردانش انتخاب و به استان •

در تيم داوري ستادي که در دفتر ( جهت خطاي احتمالي خط اينترنت )هاي ارسالي داوري براساس مانيتور آنالين و فيلم •

.شکل گرفته انجام خواهد شدکاردانش ،حرفه اي و فني 

:مرحله نهایی

.در اين مرحله برگزيدگان مرحله مقدماتي با هم ديگر به رقابت خواهند پرداخت•

.دسه نفر اول برگزيدگان نهايي به سازمان آموزش فني حرفه اي کشور جهت شرکت در اردوي تيم ملي معرفي خواهند ش•

.در هر رشته المپياد به مرحله نهايي کشوري راه خواهند يافت( دونفره-تک نفره)از کل شرکت کنندگان، شش گروه•

مرکز تربيت مربي کرج به رقابت خواهند پرداخت و از در 98/11/06لغايت 98/11/03در اين مرحله برگزيدگان مرحله اول از تاريخ•
به عمل کاربردي به ميزباني استان هرمزگان تقدير-برگزيدگان به نحو مقتضي درمراسم اختتاميه هفدهمين دوره مسابقات علمي

.خواهد آمد 



:هدف

فرهنگ کار و ترویج مهارت های شغلیتوسعه •
باالبردن مهارت و روحيه نوآوری هنرجویان•
تقویت بنيه علمی و عملی•

پایه یازدهم و دوازدهم

.مرتبط با رشته تحصیلی خود در جشنواره شرکت کندیك اثر و در یك زمینهتواند با هر هنرجو صرفاً می: 1تذکر•

.شرط معدل نیاز نمی باشدبرای حضور هنرجویان منتخب استانی در مرحله کشوری جشنواره مهارت های هنری، : 1تبصره •

.آزمون استانی بین کلیه نفرات اول مناطق آموزش و پرورش در هر رشته یا استاندارد در دو بخش به شرح ذیل برگزار می شود•

(درصد امتیاز70)ارزیابی و داوری اثر •

(درصد امتیاز30)آزمون و مصاحبه علمی •

جشنواره مهارت های هنری



مهارت های هنریجدول عناوین آثار جشنواره 



تكرار پایه/دستورالعمل تغییر رشته



:روش های توسعه آموزش های برون سپاری 

توسعه آموزش های مهارتی کاردانش از طریق بخش خصوصی -1
و موسسات اصناف و سایر شرکت ها: کارخانجات شهرک های صنعتی ، مراکز وابسته به اتحادیه ها ( الف 

(آموزش دوگانه ) تولیدی ، خدماتی غیر دولتی 
وزش فنی آموزشگاه های آزاد که دارای مجوز رسمی از دستگاه متولی استاندارد مهارت نظیر سازمان آم( ب 

.و حرفه ای ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، جهاد کشاورزی و غیره می باشند
دارد مهارت می انعقاد قرارداد با این گونه هنرستان ها صرفاً جهت آموزش استان: هنرستان های غیر دولتی ( ج 

.ل را داردضمناً مجوز نهایی قرارداد با این گونه هنرستان ها نیاز به اخذ مجوز از طریق این اداره ک. باشد

:توسعه آموزش های مهارتی کاردانش از طریق مراکز آموزشی دستگاه های دولتی -2
اری مناطق می توانند در راستای سیاست های توسعه متوازن و  در قالب همک/ آموزش و پرورش نواحی 

اه های دولتی متولی آموزشی  نسبت به معرفی هنرجویان هنرستان های کاردانش به مراکز آموزشی تابعه دستگ
ت به انعقاد قرارداد استاندارد از طریق تکمیل فرم الف پیوستی در موعد مقرر اقدام نموده تا این اداره کل نسب

.(ی گیردانعقاد قرارداد با مراکز دولتی به صورت متمرکز و از طریق این اداره کل صورت م) .اقدام نماید

25273/53شماره نامه -دستورالعمل برون سپاری شاخه کاردانش     



25279/53شماره نامه -زمان حضور هنرجویان در مراکز آموزش فنی وحرفه ای   



فرآیند آموزش های برون سپاریو گزارش مستمر نظارت و ارزیابی 

سرپرست رشته-معاون فنی  / آموزشی -مدیرهنرستان  

به طور مستمر

:رئیس اداره

حداقل یکبار در سال

:معاون آموزش متوسطه

حداقل سه بار در سال

:کارشناس اداره

به طور ماهانه

ارسال گزارش بازدید ها به اداره کل هر سه ماه یکبار



10و 9و 8فرم شماره  –های بازدید از مراکز برون سپاری برگ تکمیل و ارسال دوره ای نمون 



حرفه ای و کاردانش استانسایت اطالع رسانی فنی ،
http:// www.yazdgfh.ir

و کاردانش وزارترسانی دفتر فنی ، حرفه ای سایت اطالع 
http://tve.medu.ir

فنی ، حرفه ای و کاردانش سایت چاپ کتب درسی 
http://chap.sch.ir
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معرفی  سایت 

http://tve.medu.ir/
http://www.yazdgfh.ir/
http://tve.medu.ir/
http://chap.sch.ir/


31768/53شماره نامه -ارسال تقویم اجرایی ساالنه شاخه کاردانش



:کلادارهکاردانشواحدباارتباطیهایراه

33144683-33144686:مستقیمهایتلفنشماره

veb.yazd@medu.ir:ایمیلآدرس

www.yazdgfh.ir:کاردانشوایوحرفهفنیسایت

www.veb.medu.ir:کاردانشدفترسایت

کاردانشftpطریقازاطالعاتارسال

mailto:veb.yazd@medu.ir
http://www.yazdgfh.ir/
http://www.veb.medu.ir/

