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نظر به نقش شاخه کاردانش در توسعه فرهنگ کار و ترویج مهارت های شغلی و با توجه به لزوم برگزاری 

برنامه های مستمر به منظور تشویق و ترغیب دانش آموزان در تقویت بنیه علمی و کاربردی خود و همچنین 

ویان و نیز ارج نهادن به ارتقاء سطح کیفی آموزش های مهارتی در باال بردن دانش و روحیه نوآوری هنرج

جشنواره مهارت های هنری هنرستان های کاردانش دوره مین هسیزدارزش های فرهنگی و هنری ایران زمین، 

 با رعایت موارد ذیل برگزار می شود.

 

هایی  ها و زمینهمی توانند در رشته کاردانشهای های هنری هنرستان محترم رشته هنرجویاندر این جشنواره،   

 کنند.ی خود شرکت  شوند، با ارائه آثار برگزیدهآموزشی تعیین می  برنامه ریزیکه هر سال با توجه به شرایط و 

 

های کالسی میان هنرجویان و با راهنمایی و نظارت مسئوالن هنرستان آغاز شده و  مراحل جشنواره از رقابت

له استانی وارد می شود و سپس با داوری مرحله کشوری که در پس از گذر از سطح ناحیه و شهرستان به مرح

 شوند به پایان خواهد رسید.آن نفرات برتر در هر رشته و زمینه انتخاب می

 

نوسازی و بهسازی تجهیزات و  بعد از حصول نتیجه می تواند به تشکیل دوره های بازآموزی ،این جشنواره 

 .انش کمک نمایدکارد نحوه جذب هنرجو در رشته های مختلف

 

برگزار  هنرستان های کاردانشهنرجویان که صرفا برای شنواره از این رو شیوه نامه اجرایی این دوره از ج

 .به شرح ذیل اعالم می گرددخواهد شد، 
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 مراحل جشنواره: -1

نظر به اینکه برگزاری جشنواره با اهداف و انگیزه های آموزشی و پرورش استعداد و قوه خالقه هنرجویان  

افزایش انگیزه روحی و عاطفی و ی اجرای هر یک از سطوح باعث  ریزی شده است و توجه به نحوه برنامه

یست مجریان و ناظران محترم های این برنامه در بین شرکت کنندگان خواهد شد، لذا می با ارزشپررنگ شدن 

 در اجرای هر یک از این سطوح نهایت دقت و حساسیت در بخش داوری آثار و ارزیابی آنان داشته باشند.

 جشنواره در مرحله شهرستان و منطقه : -1-1

 کمیته اجرایی:

 رئیس اداره )رئیس کمیته(-

 معاون آموزشی )قائم مقام کمیته(-

 حرفه ای و کاردانش )دبیر کمیته(کارشناس آموزش های فنی و -

 دونفر از مدیران هنرستان های ذیربط )عضو کمیته(-

 دو هنرآموز مجرب و متخصص در رشته های هنری کاردانش )عضو کمیته(-

 ف کمیته اجرایی:یوظا

 اطالع رسانی به هنرآموزان و هنرجویان رشته های هنری-

 دآوری آثار آنانتمهید مقدمات در راستای ثبت نام متقاضیان و گر-

 تشکیل هیات داوران-

 نظارت بر داوری آثار-

آثار ارسالی توسط هنرجویان و تکمیل فرم تعهد تایید شده توسط حقوق مالکیت معنوی *حصول اطمینان از 

  1هنرآموز و مدیر واحد آموزشی

 ارسال اثر منتخب به کمیته اجرایی استان-

 تقدیر از منتخبین در مرحله شهرستان-

بکارگیری  با نظارت ریاست محترم اداره  وبا  و منطقه  شهرستاناجرایی   در این مرحله، کمیته      

گوناگون ملی و  های توانند به مناسبتهای مرتبط در شهرستان، میها و امکانات موجود دیگر سازمان توانایی

های مورد  برای انتخاب برگزیدگان رشتهمذهبی اقدام به برگزاری این سطح از جشنواره نموده و داوری آثار را 

های گوناگون هنری سبب  و با برپایی نمایشگاهی از آثار هنرجویان رشته نظر در کنار این مراسم انجام دهد

 و ضمنا آثار برگزیده شده را به همراه مشخصات کامل هر اثر به اداره آموزش تشویق شرکت کنندگان شود.

 ره کل ارسال نمایند.اداهای فنی حرفه ای و کاردانش 

                                                 
اثر( اجرا شده باشد و این هنرجو در حال حاضر نیز توانایی اجرای اثری مشابه و با همان کیفیت را داشته باشد و اثر ارسالی می بایست توسط شخص هنرجوی متقاضی )مالک و صاحب امضای  1

 همچنین در سنوات قبل اثر مورد نظر برای این جشنواره ارسال نشده باشد.
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کسب باالترین در هر استاندارد یا رشته مهارتی در واحد آموزشی یا منطقه، تعیین نفرات منتخبمالک - 

 می باشد. نمره عملی )ارزیابی اثر( و نظری )مصاحبه عملی(

و به مرحله  شهرستان یک نفر انتخابمنطقه/در هریک از عناوین رشته های اعالم شده برای جشنواره در مرحله  -

 استانی راه می یابد.
در صورتی که نمره نهایی دو یا چند دانش آموز در مرحله واحد آموزشی و منطقه در هر رشته مساوی : 1تبصره

و در صورتی که دو  انتخاب خواهد شد. دانش آموزی که دارای نمره باالتری در بخش عملی می باشد، باشد،

با قید قرعه نفر برگزیده انتخاب یا چند دانش آموز در همه بخش ها دارای شرایط یکسان باشند، می بایست 

 شود.

)اعم از دختر یا پسر( به عنوان نفر  نفر دوبه طور معمول برای هر استاندارد یا رشته مهارتی صرفا  :2تبصره

معرفی خواهند شد ، اما نظر به اینکه توسعه و ترویج رشته های هنری به مرحله کشوری برگزیده انتخاب و 

متغیر خواهد بود  یکی از اهداف جشنواره می باشد در برخی از رشته های هنری تعداد دانش آموزان منتخب 

 که در توضیحات هر یک از رشته های جشنواره ،تعداد نفرات ذکر خواهد شد.

 جشنواره در مرحله استان: -2-1

ها و  ریزی و اجرای جشنواره در سطح شهرستان ضمن نظارت بر برنامهمیته اجرایی جشنواره استانی ک 

مناطق تحت پوشش خود، با تشکیل کمیته داوران استانی آثار ارسالی از شهرستان ها را مورد بررسی و ارزیابی 

 ،شرکت کنندگانفهرست اسامی اه ای نفرات برگزیده خود را تعیین و به همرقرار داده و در هر رشته و زمینه

)به  هتصاویر دیجیتالی آثار برگزیدو شرکت کننده  سوابق تحصیلی هنرجویان، عکس، تایپ شده فرم مشخصات

 ل نمایند.ارسا دبیرخانه این دوره از جشنواره بهصورت لوح فشرده( 

 

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

 برگزار می شود.

 (امتياز درصد 70)ارزیابی و داوری اثر  .1

 (درصد امتياز 30) صاحبه علمیآزمون و م .2
 

آزمون های ارزیابی اثر ،  ) مالک تعیین نفرات برگزیده در مرحله استانی کسب باالترین نمره از مجموع نمرات

 خواهد بود . و مصاحبه علمی( عملی استاندارد یا رشته مهارتی

باشد، می  درصد امتیاز 70چنانچه نمره نهایی دانش آموزان برگزیده هر استاندارد آموزشی یا رشته مهارتی  -

 توانند در جشنواره مرحله کشوری شرکت نمایند.
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 :توجه

به مرحله کشوری معرفی می شوند. که پس از  دو نفردر هر استاندارد یا رشته مهارتی در مرحله استانی  -

درصد امتیاز( برای 70از آنان )مشروط به کسب حداقل  نفر یا هردو یکداوری مرحله اول کشوری 

 حضور در جشنواره کشوری انتخاب و اعالم خواهد شد.

معدل شرط برای حضور هنرجویان منتخب استانی در مرحله کشوری جشنواره مهارت های هنری،  :1تبصره 

 نياز نمی باشد.
 بود. نخواهددر صورت نداشتن اثر در یک زمینه،  افزایش سهمیه در زمینه های دیگر امکان پذیر  :1تذکر

)آدرس سایت متعاقبا اعالم خواهد شد( منطقه/شهرستان از طریق سایت جشنواره داوری آثار ارسالی  :2تذکر

و نفرات برگزیده هر رشته مشخص و به استان جهت ستاد مرکزی جشـــنواره انجام می شود داوران توسط 

 .اعزام برگزیدگان به مرحله کشوری اعالم خواهد شد

مشخصات و تعداد تصاویر مورد نياز برای هر اثر در هر رشته ، در جدول مشخصات و موضوعات : 3تذکر

جشنواره ذکر خواهد شد ، لذا برای عکسبرداری از آثار به آن موارد توجه گردد. بدیهی است کيفيت 

راد برداری از آثار را به اف آثار بر داوری آن ها تاثير خواهد داشت ، لذا عکستصاویر دیجيتالی 

 متخصص واگذار نمائيد.

 تاثیریداوری  درچنانچه شرکت کننده در هر زمینه بیش از تعداد در خواستی، آثار ارسال نماید  :4تذکر

 .داشتخواهد ن

            مدیر واحد آموزشی عنایت نموده از ارسال آثاری که طی سنوات قبل در جشنواره شرکت : 5تذکر

 اند ممانعت بعمل آورد.داشته

 توجه:

 .شدتقدیر خواهد پس از اتمام جشنواره  ان برگزیده مرحله کشوری و هنرآموزان مرتبط با آنانهنرجویاز 
 

  جشنواره مرحله کشوری: -3-1   
، امکان بازدید عمومی از دستاوردهای آموزش نمایشگاه از آثار برگزیدگان کشوریدر این مرحله نیز با برپایی 

های  ها و روش فراهم آورده و در کنار آن نیز امکان آشنایی و رویارویی با شیوههنری در شاخه کاردانش 

 گوناگون در آفرینش آثار هنری برای برگزیدگان کشوری و بازدیدکنندگان گرامی فراهم خواهد شد.

                تر آثار، شیوه داوری آثار براساس  به منظور فراهم آوردن امکان سنجش، داوری و ارزیابی دقیق

نیز پیش بینی  عملی پروژه ،شود و افزون بر آن، برای هنرجویان برگزیدههای ذاتی هر رشته تعریف میشاخص

 شده است.
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 شرایط و ضوابط شرکت کنندگان:-2

و  یازدهم پایههنرجویان  )جدول پیوست( های هنریجدول عناوین رشتهشرایط هنرجویان: براساس  -1-2

توانند در یکی ( می/ وابستههای دولتی و غیر دولتی )هنرستانکاردانش  های هنر شاخهه نزمیهای رشته دوازدهم

 مرتبط با رشته تحصیلی خود شرکت کنند.  از زمینه های تعیین شده

 

مرتبط با رشته تحصیلی خود در جشنواره شرکت  یک اثر و در یک زمينهتواند با هر هنرجو صرفاً می :1تذکر

 کند.

 ویژه هنرجویان در مرحله کشوری و انتخاب نفرات برتر:و مصاحبه علمی عملی  پروژه -2-2

نیز گرفته و مصاحبه علمی عملی  پروژه ،در مرحله کشوری از هنرجویان شرکت کننده افزون بر داوری*

 خواهد شد.
 

سی دیگر در هنرجویان خواهد بود و شامل مواد در عملیمهارت و توانایی  ارزیابیصرفاً برای  عملی پروژه*

 .شودنمیرشته تحصیلی ایشان 

 

پروژه عملی این امکان را به هنرجویان می دهد تا به هیأت داوران اثبات نمایند اثر ارسالی  متعلق به  :2تذکر

آنان بوده و توانایی اجرای مجدد آن را خواهند داشت. لذا چنانچه هیأت داوران تشخیص دهند که هنرجو از 

دار نیست، هنرجو را از دور رقابت توانایی های الزم و مطلوب در حد تکنیک و مهارتهای اثر ارسالی برخور

 حذف خواهند نمود.

 

نظر به اینکه داوری آثار مرحله کشوری در نیمه اول اردیبهشت ماه انجام خواهد شد ، ضروری است  نکته:

منطقه/شهرستان با توجه به جداول زمان بندی شده ، مقدمات برگزاری جشنواره مهارت های هنری را فراهم 

 آورد.
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