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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 

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

جشنواره مهارت های هنری هنرستان دوره مین دهیازنهادن به ارزش های فرهنگی و هنری ایران زمین، 

 های کاردانش با رعایت موارد ذیل برگزار می شود.

 

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

ی  شوند، با ارائه آثار برگزیدهآموزشی تعیین می  برنامه ریزیر سال با توجه به شرایط و هایی که ه زمینه

 کنند.خود شرکت 

 

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

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

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

 

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

 .نحوه جذب هنرجو در رشته های مختلف کاردانش کمک نماید

 

هنرستان های  هنرجویان سال سومکه صرفا برای شنواره این رو شیوه نامه اجرایی این دوره از ج از

 .به شرح ذیل اعالم می گرددکاردانش برگزار خواهد شد، 
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 مراحل جشنواره: -1

نظر به اينكه برگزاري جشنواره با اهداف و انگيزه هاي آموزشي و پرورش استعداد و قوه خالقه هنرجويان  

افزايش انگيزه روحي و عاطفي و ي اجراي هر يك از سطوح باعث  ريزي شده است و توجه به نحوه برنامه

يست مجريان و ناظران هاي اين برنامه در بين شركت كنندگان خواهد شد، لذا مي با ارزشپررنگ شدن 

محترم در اجراي هر يك از اين سطوح نهايت دقت و حساسيت در بخش داوري آثار و ارزيابي آنان داشته 

 باشند.

 جشنواره در مرحله شهرستان و منطقه : -1-1

 كميته اجرايي:

 رئيس اداره )رئيس كميته(-

 معاون آموزشي )قائم مقام كميته(-

 حرفه اي و كاردانش )دبير كميته(كارشناس آموزش هاي فني و -

 دونفر از مديران هنرستان هاي ذيربط )عضو كميته(-

 دو هنرآموز مجرب و متخصص در رشته هاي هنري كاردانش )عضو كميته(-

 ف كميته اجرايي:يوظا

 اطالع رساني به هنرآموزان و هنرجويان رشته هاي هنري-

 دآوري آثار آنانتمهيد مقدمات در راستاي ثبت نام متقاضيان و گر-

 تشكيل هيات داوران-

 نظارت بر داوري آثار-

آثار ارسالي توسط هنرجويان و تكميل فرم تعهد تاييد شده حقوق مالكيت معنوي *حصول اطمينان از 

  1توسط هنرآموز و مدير واحد آموزشي

 ارسال اثر منتخب به كميته اجرايي استان-

 تقدير از منتخبين در مرحله شهرستان-

بكارگيري  با نظارت رياست محترم اداره  وبا  و منطقه  شهرستاناجرايي   در اين مرحله، كميته      

گوناگون  هاي توانند به مناسبتهاي مرتبط در شهرستان، ميها و امكانات موجود ديگر سازمان توانايي

راي انتخاب برگزيدگان ملي و مذهبي اقدام به برگزاري اين سطح از جشنواره نموده و داوري آثار را ب

هاي  و با برپايي نمايشگاهي از آثار هنرجويان رشته هاي مورد نظر در كنار اين مراسم انجام دهد رشته

و ضمنا آثار برگزيده شده را به همراه مشخصات كامل گوناگون هنري سبب تشويق شركت كنندگان شود.

 كل ارسال نمايند. ادارههاي فني حرفه اي و كاردانش  هر اثر به اداره آموزش

 

                                                 
)مالك و صاحب امضاي اثر( اجرا شده باشد و اين هنرجو در حال حاضر نيز توانايي اجراي اثري مشابه و با همان كيفيت را داشته باشد و اثر ارسالي مي بايست توسط شخص هنرجوي متقاضي  1

 همچنين در سنوات قبل اثر مورد نظر براي اين جشنواره ارسال نشده باشد.
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در هر استاندارد يا رشته مهارتي در واحد آموزشي يا منطقه،كسب  تعيين نفرات منتخبمالک - 

 باالترين نمره عملي )ارزيابي اثر( و نظري )مصاحبه عملي( مي باشد.

در هريك از عناوين رشته هاي اعالم شده براي جشنواره در مرحله شهرستان يك نفر انتخاب و به  -

 حله استاني راه مي يابد.مر

در صورتي كه نمره نهايي دو يا چند دانش آموز در مرحله واحد آموزشي و منطقه در هر رشته :1تبصره

مساوي باشد،دانش آموزي كه داراي نمره باالتري در بخش عملي مي باشد،انتخاب خواهد شد.و در 

نفر  با قيد قرعهصورتي كه دو يا چند دانش آموز در همه بخش ها داراي شرايط يكسان باشند، مي بايست 

 برگزيده انتخاب شود.

)اعم از دختر يا پسر( به عنوان نفر  نفر دو: به طور معمول براي هر استاندارد يا رشته مهارتي صرفا 2تبصره

معرفي خواهند شد ، اما نظر به اينكه توسعه و ترويج رشته هاي به مرحله كشوري برگزيده انتخاب و 

متغير هنري يكي از اهداف جشنواره مي باشد در برخي از رشته هاي هنري تعداد دانش آموزان منتخب 

 خواهد بود  كه در توضيحات هر يك از رشته هاي جشنواره ،تعداد نفرات ذكر خواهد شد.

 جشنواره در مرحله استان: -2-1

ها  ريزي و اجراي جشنواره در سطح شهرستان ضمن نظارت بر برنامهكميته اجرايي جشنواره استاني  

و مناطق تحت پوشش خود، با تشكيل كميته داوران استاني آثار ارسالي از شهرستان ها را مورد بررسي و 

شركت فهرست اسامي راه اي نفرات برگزيده خود را تعيين و به همارزيابي قرار داده و در هر رشته و زمينه

تصاوير ديجيتالي و شركت كننده  سوابق تحصيلي هنرجويان، عكس، تايپ شده فرم مشخصات ،كنندگان

 ل نمايند.ارسا دبيرخانه اين دوره از جشنواره به)به صورت لوح فشرده(  هآثار برگزيد

 

استاندارد در دو بخش به شرح آزمون استاني بين كليه نفرات اول مناطق آموزش و پرورش در هر رشته يا 

 ذيل برگزار مي شود.

 (امتياز درصد 70)ارزیابی و داوری اثر  .1

 (درصد امتياز 30) صاحبه علمیآزمون و م .2
 

آزمون ارزيابي اثر ،  ) مالک تعيين نفرات برگزيده در مرحله استاني كسب باالترين نمره از مجموع نمرات

 خواهد بود . احبه علمي(و مص  هاي عملي استاندارد يا رشته مهارتي

باشد،  درصد امتياز 70چنانچه نمره نهايي دانش آموزان برگزيده هر استاندارد آموزشي يا رشته مهارتي  -

 مي توانند در جشنواره مرحله كشوري شركت نمايند.

 :توجه

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

درصد امتیاز( برای حضور در 70از آنان )مشروط به کسب حداقل  یک نفراز داوری مرحله اول کشوری 

 جشنواره کشوری انتخاب و اعالم خواهد شد.
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براي حضور هنرجويان منتخب استاني در مرحله كشوري جشنواره مهارت هاي هنري، شرط  :3تبصره 

 معدل نياز نمي باشد.

 بود. نخواهدر زمينه هاي ديگر امكان پذير افزايش سهميه ددر صورت نداشتن اثر در يك زمينه،   :1تذکر

مي شود و نفرات برگزيده هر داوري آثار ارسالي استانها توسط ستاد مركزي جشـــنواره انجام  :2تذکر

رشته را مشخص و به استان جهت اعزام برگزيدگان به مرحله كشوري اعالم خواهد شد بديهي است آن 

 دبيرخانه كشوري رسيده باشند مورد ارزيابي قرار نخواهند گرفت. به دسته از آثاري كه بعد از موعد مقرر

 

 تاثيريداوري  درچنانچه شركت كننده در هر زمينه بيش از تعداد در خواستي، آثار ارسال نمايد  :3تذکر

 .داشتخواهد ن

            مدير واحد آموزشي عنايت نموده از ارسال آثاري كه طي سنوات قبل در جشنواره شركت : 4تذکر

 اند ممانعت بعمل آورد.داشته

 توجه:

کشوری مقام اول را کسب نماید، هنرآموز)استادکار( مربوط به دورس تخصصی چنانچه هنرجویی در مرحله 

 مورد آزمون آن هنرجو نیز مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

 

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

ها و  ر شاخه کاردانش فراهم آورده و در کنار آن نیز امکان آشنایی و رویارویی با شیوهآموزش هنری د

های گوناگون در آفرینش آثار هنری برای برگزیدگان کشوری و بازدیدکنندگان گرامی فراهم خواهد  روش

 شد.

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

نیز پیش  عملی پروژه ،شود و افزون بر آن، برای هنرجویان برگزیدهتعریف می هر رشتههای ذاتی شاخص

 شده است.بینی 

 شرایط و ضوابط شرکت کنندگان:-2

هاي هنر رشته سوم هنرجویان سال هاي هنريجدول عناوين رشته: براساس شرايط هنرجويان -1-2

توانند در يكي از زمينه هاي تعيين ( مي/ وابستههاي دولتي و غير دولتي )هنرستانكاردانش  هاي شاخه

 مرتبط با رشته تحصيلي خود شركت كنند.  شده

 

مرتبط با رشته تحصيلي خود در جشنواره شركت  یک اثر و در یک زمينهتواند با هر هنرجو صرفاً مي :1تذکر

 كند.
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 ويژه هنرجويان در مرحله كشوري و انتخاب نفرات برتر:و مصاحبه علمي عملي  پروژه -2-2

نيز گرفته و مصاحبه علمي عملي  پروژه ،در مرحله كشوري از هنرجويان شركت كننده افزون بر داوري*

 خواهد شد.
 

ر مهارت و توانايي عملي هنرجويان خواهد بود و شامل مواد درسي ديگ ارزيابيعملي صرفاً براي  پروژه*

 .شودنميدر رشته تحصيلي ايشان 

 

تذكر: پروژه عملي اين امكان را به هنرجويان مي دهد تا به هيأت داوران اثبات نمايند اثر ارسالي  متعلق 

به آنان بوده و توانايي اجراي مجدد آن را خواهند داشت. لذا چنانچه هيأت داوران تشخيص دهند كه 

ر حد تكنيك و مهارتهاي اثر ارسالي برخوردار نيست، هنرجو را از هنرجو از توانايي هاي الزم و مطلوب د

 دور رقابت حذف خواهند نمود.
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