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  مقدمه

آموزان پایه اول هنرستان های فنی و حرفـه ای و کـاردانش و نیـز    علمی دانش  سطح در راستای ارتقای

بروز، پرورش، رشد و شکوفایی استعدادها و آماده سازی ایـن عزیـزان بـرای     های الزم برای زمینهایجاد 

یکی از مناسبترین روشهایی است که بـا ایجـاد    برگزاری سنجش علمی ورود به میدان رقابت های علمی،

  .یاری می کندآموزشی مهم  این امر سازنده ما را در راه رسیدن به فضای رقابت سالم و

برای اولین بار در سال تحصـیلی  و کاردانش ای  های فنی و حرفه هنرستانپایه اول در لذا مسابقات علمی 

  :که مراحل اجرایی آن به شرح ذیل می باشد برگزار می گردد جاری

  :منطقه ای/شهرستانیمرحله  
بـین کلیـه دانـش آمـوزان پایـه اول کـه در       و  آزمون  به صورت تئوریحله برگزاری این مر - 1

، توسط آمـوزش و پـرورش   هنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش مشغول به تحصیل می باشند
کتــاب هــای  محتــوای  درصــد 50از  انجــام میگــردد ســئواالت آن ناحیــه/منطقــه/شهرســتان

 .خواهد بود "فارسی تفیزیک، شیمی، ریاضی، دین و زندگی و ادبیا"درسی
خواهـد   01/12/1390 مـورخ  دوشنبهروز  صبح 10 س ساعتان برگزاری این مرحله از آزمون رأزم - 2

 .بود
ــگ   - 3 ــورت هماهن ــه ص ــواالت ب ــه  س ــوزان  ب ــش آم ــدا دان ــتان  تع ــط اس ــار  توس در اختی

 ابر دسـتورالعمل بـر  ولی تصحیح و اعالم نتایج این مرحله برمناطق قرار گرفته /نواحی/شهرستان
 .ه می باشدعهده ادارات تابع

این مرحله، میانگین نمرات پایانی نوبت اول دانش آموزان در دروس مذکور و نمره این  نهایینمره  -4
 .آزمون خواهد بود

نفر به مرحله اسـتانی ایـن    2از هر هنرستان به ازای هر کالس پایه اول در آن هنرستان، حداکثر  - 5
 .مسابقات راه خواهند یافت

  :به مرحله استانی  منطقه ایفرات برتر مرحله نحوه معرفی ن
ـ  برگزیده را  مشخصات دانش آموزانباید مناطق و کاردانش ای  مسئولین آموزش فنی و حرفه ابق مط

نـام فایـل   (از هر شرکت کننده  عکس اسکن شدهو به همراه یک افزار اکسل تایپ  در نرمجدول ذیل 
کارنامه تحصـیلی پایـانی   و  )باشد وی نام هنرستانو  معرفی شده دانش آموزعکس باید همنام با نام 
یک عدد لـوح فشـرده رایـت و تـا تـاریخ      بر روی را دانش آموزان برگزیده از  نوبت اول اسکن شده

   .ارسال نمایند اداره کل اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش اینبه  06/12/1390
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  نمره نهایی  نمره آزمون  آموزی شماره دانش  کد ملی  نام پدر  امن  نام خانوادگی  جنسیت  هنرستان  منطقه  ردیف

                      
  .الزامی است  gmail.com@yazdgfhارسال محتویات لوح فشرده توسط مسئولین آموزش به ایمیل 

  :مرحله استانی
این مرحله نیز  به صورت تئوری، توسط اداره کـل آمـوزش و پـرورش اسـتان حـداقل از       آزمون - 1

 .های درسی مورد آزمون در مرحله قبل انجام می گیرد درصد محتوای کتاب80
در  24/12/1390 مـورخ   چهارشـنبه روز  صـبح  10س ساعت ان برگزاری این مرحله از آزمون رأزم - 2

 .خواهد بودنواب صفوی بلوار -شهید منتظرقائم واقع در چهارراه دولت آبادمحل هنرستان 
 :ذیل خواهد بود جدول ضرایب دروس مذکور به شرح  نمره آزمون این مرحله  بر اساس - 3

  

  ضریب  نام درس
  2  فیزیک
  2  شیمی
  2  ریاضی

  1  دین و زندگی
  1  ادبیات فارسی

 
درصد  از  شرکت کنندگانی که نمره بیشتری را کسب کنند به مرحلـه کشـوری    20در این مرحله  -4

 .راه خواهند یافت
نمره مکتسبه در آزمون مرحله  گزینش برابر شد، مالک نمره دانش آموزانی در این مرحله  چنانچه - 5

 .استانی خواهد بود
  

  :کشوری مرحله 
 .محتوای کتاب های درسی مورد آزمون در مراحل قبل انجام می گیرد درصدآزمون این مرحله از صد  - 1

    زش هـای فنـی و   با نظارت نماینـده دفتـر آمـو    ها کز استانااین مرحله به صورت متمرکز در مر  - 2
 .در سراسر کشور برگزار می شودحرفه ای و کاردانش بصورت همزمان 

 03/02/1391صبح روز یک شـنبه  مـورخ    10:45زمان برگزاری این مرحله از آزمون رأس ساعت  - 3
در محل هنرستان شهید چمـران  )همزمان با آزمون تئوری مرحله کشوری مسابقات علمی عملی(

 .هید دادرس خواهد بودجنب خانه معلم ش-واقع در خیابان کاشانی

شش نفر از شرکت کنندگان که باالترین نمره را در این مرحله کسب نمایند به عنوان برگزیـدگان   -4
  .کشوری انتخاب و معرفی گردیده و از آنها تقدیر به عمل خواهد آمد
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  :تذکرات
کلیـه   در دانش آموزانبه همراه داشتن کارت دانش آموزی عکسدارممهور به مهر هنرستان توسط -1

  .مراحل آزمون الزامی است

ساعت قبل از برگزاری آزمون در محل برگـزاری آزمـون الزامـی     نیم دانش آموزانی  حضور کلیه -2

  .است

 .آزمون در کلیه مراحل دارای نمره منفی می باشد -3       

و منطقـه   شهرستان،هراز  و کشوری درآزمون مرحله استانی  منتخب دانش آموزان جهت شرکت  -4

  .تیم اعزامی را همراهی نماید) به تناسب(یک نفر سرپرست مرد و یک نفر سرپرست زن ،ناحیه

 .است الزامیجهت سرپرستان  ابالغ کتبی و برگ ماموریت اداریداشتن  *

به عهـده ادارات   در کلیه مراحل آزمون وسرپرستان اعزامی دانش آموزانمسئولیت ایاب و ذهاب  -5

  .مناطق و نواحی خواهد بود ،شهرستان آموزش و پرورش

همکاری و مساعدت الزم را در جهـت اجـرای     انتظار دارد دیگر همکاران و در خاتمه از کلیه مدیران

معرفی شده در مراحـل   دانش آموزانهر چه بهتر مراحل این آزمون و غنی سازی اطالعات و توانایی 

  .ن عزیزان در مراحل بعدی باشیمشاهد موفقیت ای... مختلف مسابقات بعمل آورند تا انشاء ا


