


 اداره کل آموزش و پرورش استان يزد
 معاونت آموزش متوسطه

 اداره آموزش های فني و حرفه ای و کاردانش 

 

 معاونین آموزشي هنرستان های استان يزدگردهمايي 

 
 1398آذرماه 



 را انسان ها به عشق توانایی که می خواهم تو از خداوندا

 خالصانه را آنها بتوانم تا سازی بارور وجودم در آنقدر

 باشد لحظاتی زندگی ام، لحظات بهترین و بدارم دوست

 ...کنم خدمت آنها به چشم داشتی هیچ بدون که



 
 تعداد هنرستانهای شاخه فنی و حرفه ای استان یزد 

   98-99سال تحصیلی 

 کل دخترانه پسرانه
27 18 45 

 غیرانتفاعي وابسته دولتي
37 4 4 

 کل زمینه کشاورزی زمینه هنر زمینه خدمات زمینه صنعت

 41از  28 5از  4 13از  9 5از  3 18از  12

 تعداد رشته های فعال شاخه فنی و حرفه ای استان



 
 آمار هنرستانهای شاخه فنی و حرفه ای استان یزد 

   98-99سال تحصیلی 
 جمع پسر دختر پايه تحصیلي 

 2685 1536 1149 دهم

 2676 1518 1158 يازدهم

 2560 1480 1080 دوازدهم

 7921 4534 3387 جمع



 



 
 

 : انسانهای بزرگ 
 به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند

 
 
 

 :انسانهای متوسط 
 پرسش هایی می پرسند که پاسخ دارند 

 
 

 : انسانهای کوچک 
 !!!می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند



 :پیشنهاد/ توصیه 

 :هنرستان آموزشی معاون وظایف شرح

 رعایت با هنرستان رئیس غیاب در هنرستان اداری امور تمامی انجام

 ...شده تفویض اختیارات براساس و مربوطه مقررات



(39924/53-92/12/04)  



(25295/1-98/07/18)  



  95/08/06-23975/53بخشنامه 

ساختار و ساعت تمامی رشته های جدید تقریباً یکسان است -2  

...(رشته نقاشی، گرافیک، سینما، نمایش، تقشه کشی معماری، )خاص  7 -3  

دقت در شرایط تدریس دروس شایستگی های غیر فنی -4  

(رشته 28: استان)رشته در شاخه فنی و حرفه ای وجود دارد  41 -1  
 

(رشته 5)زمینه کشاورزی(/رشته 13)زمینه هنر(/رشته 5)زمینه خدمات(/رشته 18)زمینه صنعت  

عدم مجوز جذب هنرجو در رشته نقشه کشی معماری در  -5
توسعه معماری داخلی/  1399-1400سال تحصیلی   
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  (98/07/13-24628/53)جزء برنامه های هرساله 

 کنترل برنامه هفتگی

انعكاس مشكالت احتمالي   -3

 برنامه به هنرستانها

کنترل و بررسي برنامه هفتگي   -2

 توسط گروههای آموزشي استان

 ارسال فرم و جمع آوری   -1

 برنامه های هفتگي هنرستانها 

 تنظیم برنامه هفتگی بر اساس جداول مواد درسی و رعایت پیوستگی دروس کارگاهی

 :شرح وظایف معاون آموزشی هنرستان
 ...  اقدام به تهیه وتنظیم برنامه هفتگی با رعایت اظهار نظر هنرآموز



  (98/01/22-923/53)جزء برنامه های هرساله 

 تدوين جدول سازماندهي هنرستانها

تعیین ظرفیت پذيرش هنرجو -2  

بر اساس تعیین درصد جذب و هماهنگی با   

 متوسطه نظری و گروه طرح و برنامه

تعیین رشته های هنرستانهای  -1  

بر اساس آمایش منطقه، فضا، تجهیزات و  

 نیروی انسانی متخصص



علی الخصوص در دروس /در بکارگیری نیروها به تخصص آنها توجه شود  
 شایستگی های غیرفنی و شایستگی های فنی

 :هنرستان آموزشی معاون وظایف شرح

 و هنرجویان برای شدن اسوه و خویش الگوسازی و تزکیه در سعی
 ... و هنرآموزان



33487/53-97/11/15  

 (10:نمره قبولی)شیمی / فیزیک / زیست شناسی /  3ریاضی/  2ریاضی/  1ریاضی

 :شرح وظایف معاون آموزشی هنرستان
مراقبت درمورد ثبت نمرات در فهرست مربوطه ، کارنامه های اصلی، 

 ...دفتر امتحانات و رایانه



  97/11/01-31770/53بخشنامه 

 برنامه های کیفیت بخشی و بهبود فرایند یاددهی یادگیری

 ای حرفه و فنی شاخه محور شایستگی المپیاد دوره اولین -1
 غذایی، صنایع ساختمان، دختران، بدنی تربیت تاسیسات، حسابداری، زراعی، امور) های رشته

 (خودرو مکانیک فلزی، صنایع

 تجسمی هنرهای جشنواره دوره بیستمین -2

 :فناورانه دستاوردهای و پروژه ساخت مسابقات دوره اولین -3
 (صنایع شیمیایی)و ( ماشین ابزار)، (الکتروتکنیک، مکاترونیک، الکترونیک)رشته های 

 نوآورانه و خالقانه های طرح و بازار ایده جشنواره دوره اولین -4

 :محور شایستگی رویکرد با تدریس فعال الگوهای جشنواره -5
  (ویژه هنرآموزان)رشته های شبکه و نرم افزار و مکانیک خودرو 



 تکرار پایه –فرایند تغییر رشته و شاخه 
 96/01/20-1042/51بخشنامه 

 :شاخه/رشته تغییر -1
  برگ نمون در مندرج شرایط گرفتن نظر در بدون) رشته تغییر متقاضی دهم پایه آموز دانش

  (شهریور و خرداد) جدید رشته تخصصی دروس تمامی آزمون در تواند می (تحصیلی هدایت
  ثبت جدید رشته یازدهم پایه در دروس، آن تمامی در قبولی نمره کسب صورت در و شرکت

 .نماید نام
   فنی غیر و فنی شایستگیهای :ای حرفه و فنی شاخه تخصصی دروس *
 :پایه تکرار -2

 نماید تکرار ها شاخه از دیگر یکی در را دهم پایه بخواهد دهم پایه آموز دانش چنانچه
  پایه در میتواند (باشد کرده کسب نهم پایه در را شاخه آن به ورود ضوابط آنکه بر مشروط)

 .دهد تحصیل ادامه و نام ثبت جدید شاخه دهم
 :تذکر 

  در خاص موارد در و بوده ممنوع ای حرفه و فنی های رشته دوازدهم پایه به یازدهم پایه از رشته تغییر
 .شد خواهد بررسی پرورش و آموزش عالی شورای خاص کمیسیون



 :شرح وظایف معاون آموزشی هنرستان
 

 ...نظارت بر امور دفتری و مراقبت در حسن انجام امور مربوط به هنرستان





 :هنرستان آموزشی معاون وظایف شرح
 

  از اطمینان نظر از ساختمانها از مرتب بازدیدهای و نگهبان ، سرایدار کار بر نظارت

 ...تأسیسات وسایر آزمایشگاهها و آموزشی ساختمانهای نظافت ساختمان، ایمنی

توجه به تمامی زوایای مدارس/ دقت در بحث پروژه مهر   

 بحث ایمنی و حفاظت در کارگاهها و خوابگاهها

 و نصب در محل مناسب  ...(  -شهید-خیر)تهیه اطالعات مربوط به نام مدرسه



(اتباع/ فرم هدایت تحصیلی )دقت کافی در ثبت نام دانش آموزان   

 بروزکردن اطالعات بخصوص در بحث نظام جدید•

 :هنرستان آموزشی معاون وظایف شرح
 

 ...صادره های مه بخشنا برابر هنرستان رئیس غیاب در هنرجویان نام ثبت بر نظارت

...(  –ارائه راهنماییهای الزم  -حمایت، تشویق و ایجاد انگیزه در هنرجویان)  

 تاکید به استفاده از لباس کار توسط هنرآموزان و هنرجویان



 رویت و امضاء شرح وظایف همکاران هنرستان

کارورزی/بحث کارآموزی  
ارسال به موقع اسناد/بازدید و نظارت مستمر  

 :هنرستان آموزشی معاون وظایف شرح

 به مربوط دستورالعملهای و ها بخشنامه از همکاران تمامی نمودن مطلع

 ...مقتضی طرق

(رصد نمودن اموال و وسایل مازاد هنرستانها)طرح تعدیل تجهیزات  

 yazdgfh.irرصد نمودن مدام سایت اداره فحک 



 پیگیری و رصد نمودن کتب درسی از طریق نماینده توزیع

 هدایت هنرجویان به بحث کارآفرینی و ارائه طرحهای خالقانه

اطالع رسانی الزم در خصوص رشته های با آزمون و ضرایب دروس    

 :هنرستان آموزشی معاون وظایف شرح
 

  و نظر با و مصوب های نامه آیین اساس بر امتحانی برنامه تنظیم و تهیه به اقدام

  صورتجلسات تهیه و امتحانی برنامه اجرای حسن در ومراقبت هنرآموزان همکاری

 ...هنرستان رئیس به گزارش و مربوط

 پیگیری طرح سواالت پودمانی و برگزاری آزمون آن به شیوه صحیح



 

 مدیران اثربخش فرصت می آفرینند و
 

...مدیران دنباله رو در انتظار فرصت می نشینند    



 و من اهلل التوفیق

 اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش

 کارشناسی فنی و حرفه ای

98آذرماه   


