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ساله کشور مورد توجـه قـرار    20که در سند چشم انداز  هایی یکی از مهمترین موضوعاینکه با عنایت به 
 مهمناسب درآمد و اتکا بر سهم ت، توزیع مشغلیفرصتهای ، ایجاد وضعیت اشتغالگرفته است ساماندهی 
سـند  باشد از سوی دیگر بـا در نظرداشـتن مفـاد     میاجتماعی در تولید ملی  های منابع انسانی و سرمایه

سـطح کیفـی    موظف شده است کـه وزارت آموزش و پرورش ، ش بیکاریفرابخشی توسعه اشتغال و کاه
نیاز بازار کـار  ضمن در نظر داشتن های فنی وحرفه ای  کید بر توسعه آموزشأبا ت را های ارائه شده آموزش
سنجش علمی و عملی هنرجویان یکی از مناسبترین روشهایی است که با ایجاد فضای رقابت  ،دهدارتقاء 

  .ا را در راه رسیدن به اهداف مهم یاری می کند سالم و سازنده م
ای یکی از وسایلی است که ما را برای رسـیدن   های شاخه فنی و حرفه لذا مسابقات علمی عملی هنرستان

این مسابقات صرفاً بین هنرجویان سال سوم هنرستانهای فنی و حرفـه ای و  . کند به این موضوع یاری می
  .احل اجرائی آن به شرح ذیل اعالم می گرددکشاورزی برگزار می گردد که مر

  مراحل مسابقه -1
  :مرحله آموزشگاهی )الف

  :اهد بودخوبصورت زیر این مرحله نفرات برتر و انتخاب مالک تعیین امتیاز
 نظـری سـاالنه  های اختصاصـی   درس )صفر تا بیست( اتمیانگین وزنی نمر مبنایبر : بخش علمی - 1

  .شود جام میاول سال سوم ان نوبتو پایه دوم 
هـای   اول پایـه سـوم از درس  نوبـت   )صفر تا بیسـت ( برمبنای میانگین وزنی نمرات: بخش عملی - 2

 .شود انجام می) کارگاهی یا آزمایشگاهی(اختصاصی
برای نمره  3برای نمره علمی و ضریب  2از حاصل جمع نمره دو بخش با اعمال ضریب : نمره پایانی - 3

  .آید عملی بدست می
  .خواهد بودطق و نواحی نام جرای انجام کار این مرحله برعهده اداراتبر حسن ا نظارت

  .خواهد بود 2تعداد نفرات راه یافته به مرحله استانی بر اساس جدول شماره 
  :نحوه معرفی نفرات برتر مرحله هنرستانی به مرحله استانی  

در مرحلـه اسـتانی را   ای مناطق نیز باید اسامی نفرات شرکت کننـده   مسئولین آموزش فنی و حرفه
نـام  (و به همراه یک عکس اسکن شده از هر شرکت کننده افزار اکسل تایپ  در نرمابق جدول ذیل مط

بر روی یک عـدد لـوح فشـرده     )باشد و رشته وی فایل عکس باید همنام با نام هنرجوی معرفی شده
  .ل نمایندارسا اداره کلای  به کارشناسی فنی و حرفه 16/11/1390رایت و تا تاریخ 

  
  کد ملی  نام پدر  آموزی شماره دانش  جنسیت  نام  نام خانوادگی  کد هنرستان  هنرستان  منطقه  استان  رشته  ردیف

                        
  

  .الزامی است  gmail.com@yazdgfhبه ایمیل  توسط مسئولین آموزش ارسال محتویات لوح فشرده
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  :مرحله استانی )ب
   آزمون علمی -1

شـنبه  چهارصـبح روز   10نرجویان معرفی شده توسط هنرسـتانها رأس سـاعت   در این مرحله بین ه
برگـزار و    1 شـماره  اعالم شده در ذیـل جـدول    حوزهدر  )الفمطابق جدول (آزمون تئوری  3/12/90

پیوست جهت شرکت در آزمون عملی مرحله  1مطابق جدول شماره ) تئوری(نفرات برتر آزمون علمی 
  .استانی انتخاب خواهند شد

  آزمون عملی-2
شـنبه  یکدر روز) یـک مطابق جدول شـماره  (در این مرحله از منتخبین آزمون علمی مرحله استانی 

  صبح آزمون عملی در حوزه های تعیین شده بعمل خواهد آمد و حداکثر  8رأس ساعت  21/12/90
رستان حداکثر از هر هندر هر رشته (.هنرجوی برتر در هر رشته به مرحله کشوری راه می یابندنفر  6

  )دو نفر
  :کشوریمرحله  )ج

 نفرات برگزیده و راه یافته به بخش علمی مرحله کشوری در آزمون تئوری این مرحلـه کـه در محـل   
آزمـون  ایـن  ساعت و تاریخ برگزاری (.برگزار می گردد  شرکت می نمایند شهید چمرانهنرستان 

  )اعالم خواهد شد متعاقباً
نفر اول که باالترین نمره را کسب نموده  6 حداکثر مرحله در هر رشتهاز بین شرکت کنندگان در این 

  .باشند مجاز به شرکت در بخش عملی مسابقات خواهند بود
  .راه نخواهد یافت کشوری از هر استان در هر رشته بیش از یک نفر به مرحله عملی: 1تبصره
با هم برابر باشد تمام آنها مجاز بـه  ) از استان های مختلف(چنانچه نمره نفرات پنجم به بعد : 2تبصره

  .شرکت در بخش عملی خواهد بود
کسب کنند با رعایـت تبصـره یـک     درصد نمره را 90هنرجویانی که در بخش علمی حداقل : 3تبصره

  .مجاز به راهیابی به مرحله عملی مسابقات کشوری خواهند بود

  ویژگی سئواالت 
  :نمرات و ضرایب مربوطه)الف

  :گردد نمرات و ضرایب هر بخش در تمام مراحل به صورت جدول ذیل توزیع می
  بخش عملی  بخش علمی  

  کارگاه و آزمایشگاه  تئوری دروس پایه و تخصصی
  80  90  نمره
  3  2  ضریب
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  :آزمون علمی)ب
برگ جدول عناوین دروس پیوست  4در مرحله آموزشگاهی و استانی و کشوری سئواالت آزمون براساس 

  .برگزار می گردد نمره منفیبصورت چهارگزینه ای با  و
ـ   ،2شماره اعالم شده در جدول  عناوینمبنای طرح سئوال از   ه سـوم در مرحلـه  برای درس هـای پای
ــوری  ــتانی وکش ــب از  اس ــه ترتی ــدریس در   100و 70ب ــورد ت ــای م ــاب ه ــفحات کت ــد ص                  درص

ای پایه دوم از تمام محتوای کتاب های مـورد اشـاره و تـدریس    و برای درسه 1390-91سال تحصیلی
  .می باشد 1389-90شده در سال تحصیلی 

در مرحله اسـتانی از تمـام محتـوای     آزمون دروس نیمسالی پایه سوم رشته کامپیوتر: تبصره
درصد صفحات کتب تـدریس شـده در نیمسـال دوم    20درسهای اعالم شده در نیمسال اول و 

  .خواهد بود) ، شبکه های کامپیوتری و بانک های اطالعاتی3 برنامه سازی(
  :آزمون عملی)ج

و کارگاهی   از مباحث عملی 2شماره  مطابق جدولمی باشد که  3با ضریب  نمره 08این آزمون دارای 
  .طرح و برگزار می گردد

  :تذکرات
  .مجاز است )ریزی غیر قابل برنامه(استفاده از ماشین حساب علمی -1
مراه داشتن کارت دانش آموزی عکسدارممهور به مهر هنرستان توسـط هنرجویـان در کلیـه    به ه-2

  .مراحل آزمون علمی عملی الزامی است 
عملـی در محـل برگـزاری     وساعت قبل از برگزاری آزمون علمـی   یکی هنرجویان  حضور کلیه -3

  .آزمون الزامی است
و لـوازم   وسـایل  درضـمن  اسـت  الزامی وکشوری استانی مرحله عملی کاردربخش لباس داشتن به همراه -4

مورد نیاز رشته های هنری که هنرجویان در آزمون عملی باید همراه داشته باشـندمتعاقباً اعـالم   
  .خواهد شد

و  منطقـه  شهرسـتان، هردرآزمون علمی و عملی مرحله استانی از  منتخب جهت شرکت هنرجویان -5
تیم اعزامی را همراهی نماید داشتن ) به تناسب(ت زنیک نفر سرپرست مرد و یک نفر سرپرس ،ناحیه

  .است الزامیجهت سرپرستان  ابالغ کتبی و برگ ماموریت اداری
 مسئولیت ایاب و ذهاب هنرجویان وسرپرسـتان اعزامـی بـه عهـده ادارات آمـوزش و پـرورش       -6

  .مناطق و نواحی خواهد بود شهرستان،
  .برگزار خواهد شد صفهانادر استان  91شت ماه سالاردیبه ،عملی مرحله کشوری مسابقات آزمون-7

  در خاتمه از کلیه مدیران، هنرآموزان، و سـرگروههای آموزشـی رشـته هـای مختلـف انتظـار دارد      
همکاری و مساعدت الزم را در جهت اجرای هر چه بهتر مراحل این آزمون و غنی سـازی اطالعـات و   

هماننـد سـالهای   ... مسابقات بعمل آورند تا انشـاء ا توانایی هنرجویان معرفی شده در مراحل مختلف 
  .گذشته شاهد موفقیت این عزیزان در مراحل بعدی باشیم 
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  : 1جدول شماره 
  یعمل  یعلم دوره مسابقات نیدهمیاز  یآزمون عمل یبرگزار ینفرات شرکت کننده وحوزه ها عیتوز

  90اسفندماه  - یمرحله استان

  
  

  :تذکرات 
هنرستان شهید درحوزه  3/12/1390شنبه چهارصبح روز  10رشته ها راس ساعت هیکل یستانمرحله ا یآزمون علم -1

  .برگزار خواهد شد  واقع در خیابان آیت اهللا کاشانی جنب خانه معلم شهید دادرس چمران
 در جدول فوق اعـالم که  ییها در حوزه 21/12/1390شنبه مورخیکصبح روز  8رشته ها راس ساعت  یآزمون عمل  -2

 .انجام خواهد شد  ،هدیگرد 
 .است  یآزمون الزام یدر محل برگزار یوعمل یعلم یآزمون ها یساعت قبل از برگزار کی انیهنرجو هیحضور کل -3
 .کنند دایراه پ یاستان یبه آزمون عمل توانند ینفرم 2حداکثر   هیاز هر کالس پا -4
ـ   یبـا نحـوه برگـزار    انیهنرجو یبه منظور آشنائ 19 یال 1 فیرد یها رشتههنرستان های مجری  - 5  ،یآزمـون عمل

 21/12/1390  خیدرتـار  دهیگرد هیاداره کل ته نیکه  توسط ا یبا استفاده از سئواالت توانند با هماهنگی قبلی و می
نتایج آن جهت تجزیه وتحلیل بـه   الزم است پس از برگزاری آزمون،.نسبت به برگزاری آزمون عملی اقدام نمایند

 .ددگر این اداره کل ارسال
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  : 2جدول شماره 
  90-91ای در سال تحصیلی های شاخه فنی و حرفه های مسابقات علمی عملی هنرستان جدول بارم بندی درس
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  :2ادامه جدول 
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  :2ادامه جدول شماره 
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  :2ادامه جدول شماره 
  

  


