
 
                           

 معاونت آموزش متوسطه    معاونت تربیت بدنی و سالمت                                  

 دفتر آموزش هاي فنی و حرفه اي                                               دفتر تربیت بدنی و فعالیت هاي ورزشی 

 

 

 تو تجهیزا فضاراهنماي ارزیابی از 

 هنرستان تربیت بدنیورزشی 

                                                                       



 سمه تعالیب

 مقدمه 

ارتقاي اثر بخشی و افزایش کارایی در نظام تعلیم و تربیت ا ز جمله اهداف کالن سند تحول بنیادین آموزش و  

اتفاق نظر متولیان امر  بوده است بطوریکه که در  طراحی و اجراي پرورش می باشد که این مهم همواره مورد 

 برنامه هاي آموزشی و پرورشی سعی بر اجراي این موضوع می باشد .

در این راستا، گسترش و تنوع دادن به حرف و مهارت هاي مورد نیاز جامعه و توجه به عالئق دانش آموزان در 

عنوان بریق گسترش و توسعه هنرستان هاي فنی حرفه اي می تواند و از طقالب   آموزش هاي فنی و حرفه اي 

 الگویی مناسب براي تحقق اهداف مورد نظر می باشد .

ر و با ط و استاندارد هاي مد نظل هنرستان ها بدون در نظر گرفتن ضواببا این وجود  تاسیس و راه اندازي این قبی 

وند ر براي کارایی و اثر بخش شدن،  لذا ضروري است شتاب زدگی، می تواند پاشنه آشیل این توسعه باشد

  نسبت به نظارت پیش نگر  ، برنامه ریزي و اقدام عملی بکار بست . ایجاد و گسترش هنرستان ها ، 

 ارداستاند در این راستا با تعامل معاونت هاي تربیت بدنی و سالمت و آموزش متوسطه ، راهنماي ارزیابی از 

وین تربیت بدنی تهیه و تدجهت متقاضیان هنرستان هاي و نیروي انسانی توانمند رزشی فضا هاي و ، امکانات

ند م، امید است تا با یاري خداي سبحان و بهره گیري از ظرفیت هاي موجود زمینه تربیت فرزندانی بروشده است

 شود. وخالق در جهت رشد و اعتالي ایران اسالمی مهیا 

 

 

 

 

 

 



 

 الزامات کالبدي (ورزشی) 

متقاضیان تاسیس هنرستان تربیت بدنی  الزم است عالوه بر دارا بودن امکانات آموزشی دروس نظري ازقبیل 

کالس درس ، وسایل و تجهیزات آموزشی ، فضاهاي جانبی شامل نماز خانه ، کتاب خانه و.... بمنظور اجراي 

 د هاي مربوط باشند. دروس عملی، داراي امکانات  فضا و تجهیزات ورزشی متناسب با  استاندار

 .محل  تاسیس هنرستان  در  سالن ورزشی سقف بلند -1

 . محل  تاسیس هنرستان  سقف کوتاه درسالن ورزشی  -2

کیلومتري محل راه  2فاصله حداکثر در و یا   محل  تاسیس هنرستاناستخر شنا در  -3

 .هنرستان اندازي

 2فاصله حداکثر ر دو یا   محل  تاسیس هنرستانزمین چمن طبیعی و یا مصنوعی در  -4

 .هنرستان کیلومتري محل راه اندازي

در شهرستان / منطقه  راه اندازي و یا   محل  تاسیس هنرستانمیدان بازي پینت بال در  -5

 هنرستان.

 کیلومتري محل  2فاصله حداکثر در و یا   محل  تاسیس هنرستانسالن تیر اندازي در  -6

 .هنرستان راه اندازي

 کیلومتري محل  2فاصله حداکثر در و یا   ل  تاسیس هنرستانمحمیدان تیر و کمان در  -7

 .هنرستان راه اندازي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هنرستان تربیت بدنی  مشخصات

  

            مستقلوضعیت هنرستان :    استان                  منطقه :                                 نام هنرستان    :      

  : نوع هنرستان : دولتی             غیر دولتی              سال تاسیس     ضمیمه             

 مساحت کل هنرستان :                  مساحت فضاي آموزشی :                 مساحت فضاي روباز :     

 لند :سالن سقف ب                                                                            

 مساحت فضاي سرپوشیده ورزشی  :               

     سالن سقف کوتاه :                                                                            

                            

 آدرس:  

 

  تلفن:                                                              

 داد کالس( پایه دهم) :تع

 

                                



 1نمون برگ شماره                   اماکن و  فضا ها ي ورزشی متقاضیان تاسیس  هنرستان تربیت بدنیستاندارد نمون برگ ا                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیاز خود  عقد قرارداد با بخش دولتی و یا غیر دولتی مجاز می باشنداز طریق  ،محل هنرستان در  7تا  3فضا هاي ردیف  ساخت و تامین در صورت عدم  تربیت بدنی مجازند ، متقاضیان تاسیس هنرستان 

 تامین اقدام نمایند.را 

سال نسبت به احداث سالن سقف کوتاه اقدام شود، مجوز موقت به هنرستان مورد بررسی صادر می  2سقف بلند می باشند در صورتیکه حداکثر تا توضیح: درخصوص هنرستان هایی که داراي سالن 

 گردد.

 ارزیاب کننده واحد آموزشی  کارشناس

 اداره کل تربیت بدنی و سالمتکارشناس مسئول                                                                                   اداره کل آموزش هاي فنی و حرفه اي کارشناس مسئول

نوع سالن یا فضاي  ردیف 

 ورزشی

سرویس  خط کشی  نوع کف پوش ابعاد (متر) مکان ساخت

 بهداشتی

 توضیحات  دوش حمام

داخل 

هنر

 ستان

خارج 

 هنرستان

عمق  ارتفاع عرض طول 

 استخر 

  ندارد  دارد ندارد  دارد  ندارد دارد چمن بتون p.v.c پارکت

 طبیعی  مصنوعی

                   سقف کوتاه  1

                   سقف بلند  2

                   *خر است 3

                   *زمین چمن 4

                   پینت بال* 5

                   تیر اندازي * 6

                   تیر و کمان * 7



 ارزیاب کننده واحد آموزشی  کارشناس

 مت اداره سال و بدنی مسئول تربیت کارشناس                               اداره کل اي حرفه و فنی هاي آموزش کارشناس مسئول

 

 

 

 

 

 2حداقل فضاي ورزشی مورد نیاز در دروس عملی  هنرستان تربیت بدنی  نمون برگ شماره 

 فضاي ورزشی مورد نیاز  واحد یادگیري   پایه

 وضعیت فضاي ورزشی

تملکی (داخل  توضیحات

 هنرستان)

جاري (فاصله تا استی

 هنرستان؟)

 سال  دهم 

       استخر  شنا

       سالن سقف کوتاه بدنسازي عمومی 

       سالن سقف کوتاه ژیمناستیک

       پیست دو و میدانی یا سالن ورزشی سقف بلند دوومیدانی

       سالن سقف کوتاه کشتی 

       سالن سقف کوتاه ایروبیک 

       سقف کوتاه سالن  دارت

       پیست یا سالن سقف بلند  اسکیت

       سالن سقف کوتاه یا اتاق  شطرنج

       سالن سقف کوتاه تنیس روي میز

       سالن سقف بلند بدمینتون 

سال 

 یازدهم 

       سالن سقف بلند والیبال

       سالن سقف بلند هندبال

       سالن سقف بلند فوتسال

       سالن سقف بلند بسکتبال

       زمین چمن طبیعی یا مصنوعی  فوتبال 

       میدان بازي یا سالن پینت بال

       کورت تیروکمان

       سالن سقف کوتاه کاراته

       سالن سقف کوتاه تیر اندازي

       سالن سقف کوتاه تکواندو 

سال 

 دوازدهم

       سالن سقف کوتاه بدنسازي مدرن  

       کالس(اتاق)   پیکر سنجی 

      

      



 

 

 

 

 3نیاز در دروس عملی هنرستان هاي تربیت بدنی  نمون برگ شماره  حداقل وسایل و تجهیزات ورزشی مورد

 

 

 توضیحات موجود نیست موجود است (تعداد) نوع وسایل و تجهیزات ورزشی ردیف

       پایه بدمینتون با تور 1
       راکت بدمینتون 2
       تخته آموزش شنا 3
       کاله شنا 4
       تشک کشتی 5
       آدمک کشتی 6
       مانع دو و میدانی 7
       تخته استارت دو و میدانی 8
       وزنه، نیزه ، دیسک 9
       دستگاه بدنسازي چند منظوره 10
       تشک و پایه پرش ارتفاع 11
       دروازه فوتبال 12
       دروازه هندبال 13
       راکت تنیس روي میز 14
       میز پینگ پنگ 15
       پایه کامل بسکتبال 16
       پایه کامل والیبال 17
       ترامپولین،تخته پرش 18
       پارالل 19
       بارفیکس   20
       خرك مطبق 21
       دارحلقه(پسران) 22
       چوب موازنه (دختران) 23
       تشک ژیمناستیک کامل 24
       توپ مدیسنبال 25
       توپ رشته هاي مختلف ورزشی 26
       موانع مخروطی  27
       طناب 28
       وسایل پرش ارتفاع و پرتاب نیزه 29
       پایه دارت 30
       صفحه دارت 31
       تیر دارت  32
       انواع کفش اسکیت 33
       مارکر (تفنگ مخصوص پینت بال) 34



 کننده واحد آموزشی                                                                   ارزیاب کارشناس

 کل  اداره سالمت و بدنی تربیت مسئول کارشناس               لاداره ک اي حرفه و فنی هاي آموزش مسئول کارشناس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       انواع بانکر(موانع) 35
       تفنگ بادي 36
       تپانچه بادي 37
       تشک مخصوص کاراته 38
       کاله و دستکش کاراته 39
       تردمیل 40
       کیلوگرم 10تا  1دمبل از  41
       کاله و قلم بند تکواندو 42
       میز شطرنج 43
       تیر و کمان 44
       چوب ایروبیک 45
       کرنومتر 46
       کولیس 47
       قد سنج 48
       کپسول آتش نشانی 49
       جعبه کمک هاي اولیه 50

   



 مه تعالیبس

 

 با سالم و احترام

 آموزش و پرورش شهرستان ... نظر به درخواست اداره باستحضار می رساند ، 

از   13    در تاریخ       /    /                                                هنرســتان ر دبدنی  تربیت مبنی بر تاســیس رشــته  

ــده   ــی معرفی شـ ه  با توجه ب لذانمون برگ هاي مربوطه بازدید بعمل آمد  مطابق با ،امکـانات و تجهیزات ورزشـ

 . مذکور موافقت/ مخالفت می گردد تاسیس هنرستان  با،  مربوطرعایت  حداقل استاندارد هاي 

 

 استان رئیس اداره فنی و حرفه اي و کاردانش

 

 استان ره تربیت بدنی و سالمترئیس ادا

 

 استان آموزش متوسطه معاون

 

 استان تربیت بدنی و سالمت معاون

 

 

 


