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 کاربردی-دوره مسابقات علمی  همینهفدبرگزاری دستورالعمل اجرایی 

 (1397-98هنرجویان شاخه کاردانش ) سال تحصیلی 

 

علمی و عملی و نیز  تقویزت     های در بروز خالقیت و ترغیبیبه نقش مطلوب برنامه های مستمر تشویقی با عنایت 

هنرجویان  شزاخه ازاردانش  و    های توانمندیرقابت جویی و رقابت پذیری و با هدف آشنایی جامعه با ی  روحیه

اار و مهارت آموزی، همچنین فراهم آوردن شرایط مناسب به منظور بهبود ایفیت آمزوز  هزای     فرهنگی اشاعه 

 گردد. برگ ار می  کاربردی –مسابقات  علمی مهارتی ، 

زمینزه   چهزار در  شزاخه ازاردانش   یازدهمپایه  دختر و پسرهنرجویزان   میدوره ی مسابقات برای تما همینهفد

خواهد شد. لذا خواهشمند است  ترتیبزی اتازا      برگ ارعنوان آزمون  37و در  و هنر صنعت ، خدمات و اشاورزی

طلع شده و در الیزه  م غیردولتی( -)دولتی  های کاردانش روزانه هنرستان یازدهمپایه تا تمامی هنرجویان  گردد

به شرح  یزل اعزال     این دوره از مسابقاترایی فعاالنه شرات نمایند. بدین منظور دستورالعمل اج مراحل مسابقات

 گردد: می

 آزمون:و رشته های عناوین  -1

عناوین ) آزمون ها جهت برگ اری این دوره از مسابقات به شرح جدول شماره یک پیوست ارسال می گردد.عناوین 

           جداول مشاصات و عناوین برنامه هزای درسزی رشزته هزای تیصزیلی شزاخه ازاردانش        بر اساس آخرین آزمون

 ( می باشد.

 برگزاری آزمون در مرحله منطقه ای: -2

                    طق بزرای انتازاب نفزرات  برتزر در    امنز نواحی/ مسابقات در این مرحله با نظارت اداره آموز  و پزرور   -1-2

 شود. سطح هنرستان انجا  می

 .شدخواهد  برگ ار روزانههنرستانهای کاردانش  یازدهمهنرجویان پایه مسابقات صرفا برای  -2-2

 :به یکی از دو رو   یل انتااب شوند دو نفر حدااثر از هر هنرستان  در هر رشته -3-2

باالترین امتیاز را در آزمون های تئوری و عملی استانداردهای آموز  مهارت برگ ار شزده  هنرجویانی اه  -1-3-2

 .اسب نموده اندتوسط هنرستان 

 اسب نموده اند. دهماه باالترین معدل دروس اصلی مهارتی را در سال از بین هنرجویانی  -2-3-2

 : 1تبصره 

                                    دو هنرسززتان مجززری آمززوز  مهززارت وجززود دارد    حززدااثرهززایی اززه در سززطح اسززتان    بززرای آزمززون 

 راه یابند.تئوری استان آزمون می توانند به مرحله  نفر 4 تعدادحداکثر از هر هنرستان 
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 :برگزاری مسابقات در مرحله استانی -3

و عملی بزه  )هماهنگ اشوری( استان در دو باش تئوری  و پرور  آموز  مسابقات توسط اداره الاز این مرحله

 :رو  زیر برگ ار خواهد شد

 متعاقبا اعال  می گردد. مرحله استانی تئوریآزمون زمان برگ اری  -1-3 

ترتیبی اتاا  نمایند اه دانزش آمزوزان نزیم سزاعت قبزل از       نواحی /مناطق مسئولین میتر  آموز  ادارات - 2-3 

حضزور یافتزه و وسزایل مزورد نیزاز از قبیزل        متعاقبا اعال  می گردد(اه )تعیین شده روع آزمون در میل های زش

 ه باشند .خوداار ، مداد ، پاك ان و اارت دانش آموزی عکس دار به همراه داشت

 .می گرددطراحی  هماهنگ بصورت تئوری مرحله استانی  سواالت آزمون -3-3

درصد محتوای  اسـتاندارد آمـوزش    60و   دهم سالکل محتوای  استاندارد ،  اسزتانی  تئوریمرحله مالك آزمون  -4-3

 .خواهد بود یازدهممورد نظر در سال  مهارت

رجوی برتر) با توجه به عنوان رشته و تعداد شزرات اننزدگان( بازش    هن  نفر 8 حداکثراز  ،در باش عملی  -5-3

هر   برتر  نفر  هنرجوی 4 و اسامی و مشاصات (زمان آزمون متعاقبا اعال  می گردد)برگ ارآزمون تئوری در هر رشته 

به اداره فنی و حرفه ای و ازاردانش اسزتان )ازه     رگ اری آزمون مرحله تئوری اشوریبرای ببه همراه عکس رشته 

 متعاقبا اعال  می شود( و دفتر آموز  دوره دو  متوسطه ااردانش ارسال می گردد.

هنرستان مجری آموز  مهارت وجزود دارد در همزان   یا دو یک آزمون عملی رشته هایی اه در سطح استان  -6-3

 واهد شد . هنرستان انجا  خ

های مشمول بند فوق برای دریافت سؤال آزمون عملی یک هفته قبل از برگ اری آزمون با اارشناسی  هنرستان -7-3

  ااردانش استان هماهنگی الز  به عمل آورند .

مسئولیت ایاب و  هاب شرات انندگان در آزمون تئزوری و عمززلی و سرپرستان آنان بر عهده اداره مربوطه  -8-3

 .باشد می

 :1تبصره 

 .راه خواهند یافتاشوری مرحله به باش تئوری  در هر عنوان آزمون  حداکثر دو نفراز هر هنرستان 

 :2تبصره 
 مانند مرحله اشوری میاسبه می گردد. سقف نمرات باش تئوری و عملی مرحله استانی ،

 

 آزمون مرحله کشوری: -4

 آموز  و پرور  استانال ردی  برای نفرات برگ یده ادارات اارب –آزمون مرحله اشوری مسابقات علمی  -1-4

دوره دو  متوسطه با نظارت دفتر آموز   مربوطه مهارتاستاندارد  میتوای در دو باش تئوری و عملی و از الها 

 ااردانش برگ ار خواهد شد.
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ازه بزاالترین نمزره             در هزر عنزوان آزمزون    نفر 6حدااثر بوده و  نمره 60 آزمون تئوری مرحله اشوری از -2-4

در را نسبت به سایر شرات انندگان اسب ازرده باشزند ،    آزمون تئوری اشوری( % نمره50)با احتساب حداقل 

 .تاثیری ندارددر انتااب نفرات برتر نهایی  کشوری نمره مرحله تئوریضمنا شرات خواهند ارد. مرحله عملی 

 مرحله عملـی نمره مکتسبه صرفا بر اسزاس   نفرات برتربوده و  نمره 100آزمون عملی مرحله اشوری از  -3-4

 انتااب می شوند.

 راه خواهد یافت .مسابقات مرحله اشوری آزمون به باش عملی عنوان از هر استان تنها یک نفر در هر   -4 -4

مورد آزمون  ارتیچهار گزینه ای  و از کل محتوای  استاندارد های مهآزمون تئوری مرحله ی اشوری به صورت  -4 -5

 به صورت هماهنگ برگ ار خواهد شد.استان مرا  در با حضور نماینده دفتر آموز  دوره دو  متوسطه ااردانش 

 خواهد شد. برای گ ینه های  نادرست منظور نمره منفیدر آزمون تئوری مرحله اشوری ،  -6-4 

 اشوریعملی  مرحلهمون آزاسب بیشترین نمره از  اول تا سو  برای هر عنوان آزمون راتفمالك انتااب ن  -4 -7

 می باشد.

 کشـوری آزمون عملی  هاز نمر درصد  70کسب حداقل  نفرات برگ یده هر عنوان آزمون در صورت : تذکر مهم

 مشمول دریافت جوائ  نفرات برتر خواهند شد.

و نفزرات برتزر برگ یزده     یکی از رشته های مسابقه مرحله اشوری ج هایی اه هنرجوی آنان در  به هنرستان -8-4

 پرداخت خواهد شد.در صورت تامین اعتبار باشد،جوای  نقدی 

  .اعال  می گردد متعاقبا همین دوره مسابقات علمی ااربردی شاخه ااردانشهفدآزمون عملی مرحله اشوری -9-4

 

  : ت مهمانک
ز  است امیته ای جهت نظارت بر حسن اجرای مسابقات در به منظور اجرای دقیق در مراحل ماتلف آزمون ال -1

 .زیر نظر معاون آموز  متوسطه تشکیل گرددمنطقه هنرستان/سطح 

 آزمون مهارت در هر رشته صرفا بر اساس استانداردهای اصلی آن رشته مهارتی می باشد. -2

معیت دانش آموزان شرات اننده در مسابقات به تفکیک  ز  مناطق ترتیبی اتاا  نمایند تا دراارشناسان آمو-3

 همراهی نمایند .تا پایان آزمون  دختر و پسر ، سرپرست مرد و زن این ع ی ان را

 رعایت پوشش اسالمی )فر  مدرسه ( برای هنرجویان دختر ال امی است .-4

 و سرپرستان آنها بر عهده اداره مربوطه می باشد . مسئولیت ایاب و  هاب شرات انندگان -5

                        .همراه داشتن اارت دانش آموزی عکس دار ال امی می باشد -6
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