


مقدم معاونین آموزشی هنرستان های 

.ناحیه یک یزد را گرامی می داریم  



 : موضوعات مورد بحث 

مروری بر  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
  نحوه ادامه تحصیل هنرجویان هنرستانها در

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
 مبتنی بر شایستگیارزشیابی 
بیمه حوادث دانش آموزی 





  تربیت و تعلیم که هستند هایی ساحت گانه شش های ساحت•
 .گرفت خواهد صورت آنها اساس بر آموزان دانش

  باید مدارس های فعالیت محور بنیادین، تحول سند در همچنین •
 .گیرد صورت تفکر و عمل اخالق، ایمان، علم، عنصر پنج بر

 و آموزش بنیادین سند انداز چشم و ماموریتها اهداف، تمام •
 .است طیبه حیات به رسیدن پرورش



بنیادینساحت های شش گانه سند تحول   
اخالقيتربیت اعتقادی، عبادی و -۱  

اجتماعيتربیت سیاسي و  -۲  

بدنيتربیت زیستي و  -۳  

شناختيتربیت هنری و زیبا  -۴  

ایتربیت اقتصادی و حرفه  -۵  

تربیت علمي و فناوری -۶  

 



تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقي-۱  
 .دارد اولویت ساحت ها سایر بر و است محوری نقشی دارای اخالقی و عبادی اعتقادی، تربیت

 قبولی قابل مرتبة تقویت و رشد به ناظر و بوده، کشور عمومی و رسمی تربیت جریان از بخشی ساحت، این
 ،«واخالقی عبادی اعتقادی،» تربیت ساحت دامنه لذا .است دانش آموزان وجود در اخالقی و دینی جنبة از

 پذیرش و نبوت معاد، به نسبت معرفت همچنین و خداشناسی، و خودشناسی خلق شناسی، خلقت شناسی،
 .می گیرد بر در را ایشان از پیروی و ((ع)معصومین ائمة و (ص)پیامبر) دینی رهبران والیت
 وجود ابعاد همة بر است، دینی آموزه های و دین اساس بر آن اصول و بنیادی چهارچوب که تربیتی چنین

 .می گذارد تأثیر دینی مبانی اساس بر انسانی

 



اجتماعيتربیت سیاسي و  -۲  

 تصمیم قبیل از مباحثی با تحصیل دوران در باید و هستند کشور آینده مدیران آموزان دانش
 .بشوند آشنا یابی مسئله و مخالف نظرات تحمل اجتماعی، تعامالت سازی، گیری،تصمیم

 در آگاه و فعال شهروندی عنوان به سازد می راقادر متربیان که است اجتماعی-سیاسی تربیت
 .کنند مشارکت اجتماعی و سیاسی های فعالیت

 بکند، عملی را آموزان دانش اجتماعی و سیاسی تربیت مدرسه، در تواند می که محفلی بزرگترین
 .است آموزی دانش تشکل



بدنيتربیت زیستي و  -۳  

 دیگران، تقویت قوای جسمی و روانی، مبارزه با عوامل این ساحت ناظر به حفظ و ارتقای سالمت و بهداشت جسمی و روانی خود و

 .ضعف و بیماری، حفاظت ازمحیط زیست و احترام به طبیعت است

یگران بر اساس نظام معیار اسالمی؛تالش پیوسته جهت حفظ و ارتقای سالمت و بهداشت جسمی و روانی خود و د 

ی خود، جامعه و طبیعت بر اساس نظام معیار اسالمی؛ بصیرت نسبت به سبک زندگیِ انتخاب شده و ارزیابی پیامدهای آن درباره 

 سطح محلی، ملی و جهانی بر اساس نظام معیار اسالمی؛تالش فردی و جمعی برای حفظ و ارتقای سالمت و ایمنی افراد جامعه در 

بر اساس نظام معیار اسالمی کوشش مداوم فردی و جمعی برای حفاظت از محیط زیست و احترام به طبیعت. 



شناختيتربیت هنری و زیبا  -۴  

ذوق زیبایی شناختی و توان خلق آثار هنری و قدردانی از آثار و  این ساحت ناظر به فعالیت قوه خیال و بهره مندی از عواطف، احساسات و
 .ارزش های هنری است

صیل و ثابتی است که هر فرد باید به منزله ی موجودی آگاه و مقصود اصلی دین تنظیم و هدایت حیات انسان در زمینه ی چهار ارتباط ا
 .برقرار کند( با طبیعترابطه با خویش، رابطه با خداوند، رابطه با انسان های دیگر و رابطه )مختار باهستی 

 و فهم یک اثر هنری از منظر تاریخی، میهنی، ارزشی، دینیارزیابی 

 نشان دادن به انواع آثار هنری بر اساس ترجیحات شخصیواکنش 

بحث درباره سازه و ساختار آثار هنری 

نمایش توان تحلیل و تفسیر آثار هنری از منظر زیباشناختی 

ها و نگرش شخصی ، فرهنگی و ارزشینقد و ارایه نظر درباره آثار هنری بر اساس قابلیت 

تولید یا باز تولید یک اثر هنری 

 از فناوری استفادهIT در تولید و نمایش اثر هنری 

 .استمسابقات فرهنگي هنری از شاخص ترین عوامل دستیابي به زیبایي شناختي دانش آموزان، اجرای یکي 



ایتربیت اقتصادی و حرفه  -۵  

 .استتوانایی آدمی در تدبیر امر معاش و تالش اقتصادی و حرفه ای این ساحت ناظر به 

درک و فهم مسائل اقتصادی 

درک و مهارت حرفه ای 

التزام به اخالق حرفه ای 

توان کارآفرینی 

پرهیز از بطالت و بیکاری 

رعایت بهره وری 

تالش جهت حفظ و توسعه ثروت 

مراعات قوانین کسب و کار 



فناوریتربیت علمي و  -۶  

ه نتایج خردورزی و تجربه این ساحت ناظر به توانمندی افراد جامعه در شناخت، بهره گیری و توسع
 .متراکم بشری در انواع دانش و فناوری ها است

فهم و درک انواع دانش های مفید و الزم برای زندگی 

کسب مهارت دانش افزایی 

بکارگیری شیوه تفکر علمی و منطقی در حل مسائل زندگی 

توان تفکر انتقادی 

خالقیت و نوآوری درانواع دانش 

کسب دانش ، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی روزمره 



 نحوه ادامه تحصیل هنرجویان

 هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش

 کنکوردر 



 توهج
کلیه اطالعات ارائه شده و اطالعات تکمیلی از طریق سایت  

 :به نشانی زیر اطالع رسانی می شودسازمان سنجش کشور 

WWW.SANJESH.ORG 



هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش می توانند  

 :از دو طریق در دانشگاه ها ثبت نام و ادامه تحصیل دهند

 کنکور سراسری -1

 دوره کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی -2

 



:انواع پذیرش در کنکور سراسری  

پذریش از طریق ربگزاری آزمون 

تحصیلی
 پذریش رب اساس سوابق 



 ( :برگزاری کنکور )کنکور سراسری

  هنرستانها شدن ساله ۱۲ و (۶-۳-۳) جدید نظام به کشور آموزشی نظام تغییر به توجه با
 در توانند می شوند التحصیل فارغ نظام این در که هنرستانها آموختگان دانش کلیه

  یکی تحصیل ادامه برای باید هنرجویان قبیل نای نمایند شرکت99 سال سراسری کنکور
 :نمایند نام ثبت و انتخاب را زیر اصلی های گروه از

 : اصلی های گروه

فیزیک و ریاضی 
تجربی علوم 
انسانی علوم و ادبیات 



کلیه داوطلبان عالوه بر گروه اصلی می توانند  

 :در یک یا دو گروه شناور یا فرعی 
                    گروه آزمایشی هنر                                     

                               گروه آزمایشی زبان های خارج                                     

 .ثبت نام نمایند                                                                      



هنرتخصصی گروه آزمایشی دروس   
 کتاب نام کد کتاب کتاب نام کد کتاب

 مبانی هنرهای تجسمی 210639 1آشنایی با صنایع دستی ایران  30/359

 1طراحی  210638 مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی 210659

210660 
سازهای ) 1شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 

 (زهی ارشه ای
 2طراحی  211644

211664 
سازهای ) 2شناخت سازهای ارکستر سمفونیک

 (بادی و ضربی
 تاریخی آشنایی با بناهای 210628

 خط در گرافیک 212621 سازشناسی ایرانی 210658

 ترسیم فنی و نقشه کشی 210626 شناخت مواد و مصالح 210627

 کارگاه نقاشی 211648 کاربرد رایانه در نقشه کشی 212664

 1عکاسی  210644 حجم شناسی و ماکت شناسی 212627

 2عکاسی  211618 پایه و اصول صفحه آرایی 212620

 طراحی اندام و لباس 8/494 مبانی تصویرسازی 212619

 1کارگاه طراحی نقوش سنتی  77/359 اصول و مبانی طراحی صحنه 211624

 1حجم سازی  212638 اصول و مبانی ماسک و گریم 212625



گروه  1398چرا کتب منابع آزمون سراسری 

 ؟زیاد است( 3-3-3-3نظام )آزمایشی هنر 

وجود دارد که دروس تخصصی آن زیرگروه  5در کنکور هنر 
 .که در جدول اسالید بعدی آمده است  باهم متفاوت است





 شورای جلسه چهاردهمین مصوبات خصوص در کشور سنجش سازمان اطالعیه اساس بر
 آزمون در معدل تاثیر با رابطه در 97/08/۱۴ مورخ دانشجو پذیرش و سنجش

  می اعمال مثبت تاثیر با و درصد ۳0 حداکثر تحصیلی، سوابق تاثیر در ۱۳98 سراسری
 .شود

 و انسانی علوم و تجربی علوم فیزیک، و ریاضی های رشته های دیپلمه از دسته آن
 اخذ (۶-۳-۳) جدید آموزشی نظام در و ۱۳98 سال در را خود دیپلم که اسالمی معارف
  کشوری و سراسری نهائی، صورت به ها آن دوازدهم پایه دروس امتحانات و نموده

  پایه) موجود تحصیلی سوابق و بوده تحصیلی سوابق اعمال مشمول است شده برگزار
 به و داوطلب موجود تحصیلی سوابق نسبت به درصد ۳0 حداکثر میزان به (دوازدهم

 .شود می لحاظ آنان کل نمره در مثبت تاثیر صورت



 .شرکت نمایندشرح ذیل امتحانات نهائی به داوطلبانی که بخواهند برای خود سوابق تحصیلی ایجاد نمایند باید در 

 رشته نام درس نهائی

 -اجتماعی علوم – 3 فارسی – گسسته ریاضیات– 3 فیزیک –  2حسابان - (قرآن و اخالق دینی) 3 دینی تعلیمات

 هندسه - بهداشت و سالمت – 3 قرآن زبان عربی، – 3 شیمی – 3 خارجی زبان
 فیزیک-ریاضی

 – اجتماعی علوم – 3 فارسی – 3 زیاضی – 3 فیزیک – 3 شناسی زیست – (قرآن و اخالق دینی) 3 دینی تعلیمات

 بهداشت و سالمت – 3 قرآن زبان عربی، – 3 شیمی – 3 خارجی زبان
 علوم تجربی

– 3شناسی جامعه – 3 فارسی – 3 تاریخ – 3 آمار و ریاضی – 2 فلسفه – (قرآن و اخالق دینی) 3 دینی تعلیمات

 3 ادبی فنون و علوم – بهداشت و سالمت – 3 جغرافیا – (رشته تخصصی زبان) 3 عربی – 3 خارجی زبان

ادبیات و علوم  
 انسانی



تحصیلی
 پذریش رد کنکور سراسری  رب اساس سوابق 



نظام جدید   کنکور کاردانی

دانشگاه های فنی و حرفه ای و 

 موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی





:انواع پذیرش  

پذریش از طریق ربگزاری آزمون 

تحصیلی
 پذریش رب اساس سوابق 



 :پذیرش دانشجو در رشته های زیر با آزمون صورت می گیرد 

 (برق صنعتی)الکتروتکنیک  -۱

 شبکه و نرم افزار رایانه ای -۲        

 مکانیک خودرو -۳                

 تاسیسات -۴                        

 نقشه کشی معماری -۵                                

 حسابداری بازرگانی -۶                                        

 تربیت بدنی -7                                                

 گرافیک -8                                                        

 صنایع غذایی -9                                                                

                                                                        









  تحصیلی سوابق اساس بر ها رشته سایر در دانشجو پذیرش
  کل معدل آنان پذیرش مالک و گرفته صورت (دیپلم کل معدل)

 .بود خواهد دیپلم

 .داوطلبان این رشته ها فقط باید ثبت نام و انتخاب رشته نمایند: مهم



 





 
 استتوانایی انجام کار برابر استاندارد شایستگی  •

 

•COMPETENCY IS THE ABILITY TO DO THINGS TO STANDARD    

 



 ارزشیابی مبتنی بر شایستگی•

 
 :دروس شایستگی

 
شایستگی های غیر فنی  شامل الزامات محیط کار در پایه دهم کارگاه نو آوری و کار آفرینی ،  -1

کاربرد فناوری های نوین ، مدیریت تولید در پایه یازدهم و اخالق حرفه ای در پایه دوازدهم 
 (شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش )
 

نقشه کشی فنی رایانه ای، عناصر و زبان بصری، آب، : گروه در پایه دهم شاملمشترک درس  -2
 (شاخه فنی و حرفه ای. )خاک و گیاه، ارتباط مؤثر

 
 پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم ( شاخه فنی و حرفه ای)ساعته  8کارگاه های  -3
 

 تخصصیدروس دانش فنی پایه و دانش فنی  -4
 

 شایستگی های پایه شامل ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی  -5
 (شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش )
 

 

 





 ارزشیابی مبتنی بر شایستگی•

 .ثبت می گردد 20تا  0هر پودمان از دو بخش تشکیل می گردد و فقط یک نمره بر اساس نمره  -

نمره ارزشیابی از کسب شایستگی از پودمان مورد نظر که با  : بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پودمان

(  احراز شایستگی باالتر از انتظار=3احراز شایستگی = 2عدم احراز شایستگی؛ = 1) 3، 2، 1سه نمره 

 .منظور می گردد 5مشخص می گردد و نتیجه آن با ضریب 

نمره مستمر که بر اساس انجام فعالیت های کالسی و کارگاهی ، نظم، مشارکت  : دوم ارزشیابی مستمربخش 

نمره اختصاص پیدا  5تا  0از ... در فعالیت های آموزشی و تربیتی، ، ابتکار در تکالیف عملکردی درسی  و

 .خواهد کرد

است و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از ( واحد شایستگی)واحد یادگیری دو هر پودمان شامل یک تا  -  

واحد های شایستگی مطابق  با شیوه مندرج در کتاب های درسی صورت خواهد کرد و نتیجه آن در دفاتر  

ثبت نمره کالسی در مدرسه ثبت خواهد شد و بر اساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحد های شایستگی نمره  

 .آمدپودمان به دست خواهد 

 

 



 شرایط قبولی و ثبت نمرات •

 هنرجو از مستقل ارزشیابی فصل هر برای است ضروری و می باشد مستقل فصل پنج شامل درسی مواد از یک هر *

 .گردد ثبت آن برای مستقل نمره یک و گیرد صورت

  نهایت در و پذیرفت خواهد صورت تحصیلی، پیشرفت ارزشیابی استاندارد جداول با مطابق ها فصل از ارزشیابی*

 .می گردد ثبت سامانه در فصل هر برای بیست تا صفر نمره گذاری نظام اساس بر نمره یک

 .می باشد دوازده حداقل نمره کسب فصل هر در قبولی شرط *

 هر مهرماه اول از وقفه بدون و پیوسته صورت به شیوه نامه این یک ماده دروس در ارزشیابی و آموزش فرآیند *

 و گرفت خواهد صورت آن اتمام از بعد فصل هر ارزشیابی لذا می یابد ادامه ماه خرداد پایان تا و شروع سال

 .شد نخواهد موکول ماه خرداد به ها فصل ارزشیابی



 شرایط قبولی و ثبت نمرات •

 دوازده حداقل نمره مربوطه درس فصل پنج هر در که می گردد اعالم قبول ها شایستگی درس های از درس هر در هنرجو زمانی *

   .شد خواهد منظور هنرجو تحصیلی کارنامه در درس پایانی نمره عنوان به فصل پنج نمره های میانگین صورت این در .کند کسب

 هنرستان، هر ریزی برنامه با است نشده کسب آن در نظر مورد نمره حداقل که فصل هایی یا فصل در صرفاً مجدد ارزشیابی*

  می ،ننماید کسب فصل چند یا یک در را  الزم شایستگی ماه خرداد پایان تا دلیلی هر به هنرجو چنانچه و پذیرفت خواهد صورت

 ..نماید شرکت آزمون در مجدد ارزشیابی برای تحصیلی سال پایان تا تواند

 و سنجش تسهیل عملی، کارهای در درسی کتاب به وابستگی کاهش محوری، حافظه کاهش هدف با «هنرجو همراه» کتاب*

  تدوین کار واقعی دنیای در کاربرد یادگیری،-یاددهی زمان بهبود ،العمر مادام یادگیری تحقق به کمک اصلی، اهداف ارزشیابی

  همراه به را کتاب این شیوه نامه این موضوع درس های مدار نتیجه و مدار فرآیند ارزشیابی در می توانند هنرجویان لذا و است شده

 .باشند داشته

 .شود نگهداری و ثبت مخصوص کاربرگ در فصل هر مستقل نمرات ، ارزشیابی نمرات ثبت سامانه اعالم زمان تا *









 بیمه حوادث دانش آموزی





توجه شمااز حسن سپاس   


