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 کاربردی-مین دوره مسابقات علمی هپانزدبرگزاری  دستورالعمل اجرایی

 (1395-96هنرجویان شاخه کاردانش ) سال تحصیلی 

 
علمیی و عملیی  و نیی       های در بروز خالقیت و ترغیبیویقی به نقش مطلوب برنامه های مستمر  تشبا عنایت 

هنرجوییا   شیاخه    هیای  دیتوانمنی رقابت جویی و رقابت پذیری و با هدف آشنایی جامعه با ی  تقویت روحیه

کار و مهارت آموزی، همچنین فراهم آورد  شرایط مناسب به منظور بهبود کیفیت  فرهنگی کاردانش  و اشاعه 

 گردد. برگ ار می  کاربردی –مسابقات  علمی آموزش های  مهارتی ، 

در سه زمینه صنعت  ششاخه کاردان پایه سوم دختر و پسرهنرجویا   میهمین دوره ی مسابقات  برای تمادپان 

پایه سوم  تا تمامی هنرجویا   گرددانجام خواهد شد. لذا خواهشمند است  ترتیبی اتخاذ  ، خدمات و کشاورزی 

مطلع شده و در کلیه مراحل مسابقات  فعاالنه شرکت نمایند.  غیردولتی( -)دولتی  هنرستانهای کاردانش روزانه

 ه  از مسابقات  به شرح ذیل اعالم میگردد:بدین منظور  دستورالعمل  اجرایی این دور

 آزمون:و رشته های عناوین  -1

)جدول شماره یک بر اسیا  آخیرین    به شرح جدول شماره یک پیوست می باشد.آزمو  و رشته های عناوین 

 ( شاخه کاردانش می باشد.ویرایش مجموعه هشتم 

 برگزاری آزمون در مرحله منطقه ای: -2

                    بیرای انتخیاب نفیرات  برتیر در     نظیارت اداره آمیوزش و پیرورش منطقیه    بیا   مسابقات در این مرحله - 1-2

 شود. انجام می سطح هنرستا 

 .شدخواهد  برگ ار هنرجویان پایه سوم  هنرستانهای کاردانش روزانهمسابقات صرفا برای  2-2

 :ذیل انتخاب شوند به یکی از دو روش دو نفر حد اکثر از هر هنرستا   در هر رشته  - 3-2

باالترین امتیاز را در آزمو  های تئوری و عملی استانداردهای آموزش مهیارت برگی ار   هنرجویانی که   1-3-2

 .کسب نموده اندشده توسط هنرستا  

 از بین هنرجویانی که باالترین معدل درو  اصلی مهارتی را در سال دوم کسب نموده اند. 2-3-2

 : 1تبصره 

                                    دو هنرسییتا  مجییری آمییوزش مهییارت وجییود دارد   حییداکثریی کییه در سییطح اسییتا   هییا بییرای آزمییو 

 تئوری  استا  راه یابند.آزمو  می توانند به مرحله   نفر 4 تعدادحداکثر از هر هنرستان 
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 :برگزاری مسابقات در مرحله استانی -3

استا   در دو بخش تئیوری و عملیی بیه روش زییر       و پرورش  آموزش کل مسابقات توسط ادارهاز این مرحله

 :برگ ار خواهد شد

و به صورت هماهنگ کشوری   صبح 10ساعت  02/12/95مورخ شنبه دو روزدر  تئوریتاریخ برگ اری آزمو   -1-3 

 .شود برگ ار می

که دانش آموزا  نیم ساعت قبل از ترتیبی اتخاذ نمایند  نواحی /مناطق مسئولین محترم آموزش ادارات - 2-3 

حضور یافته و وسایل میورد نییاز از قبییل     متعاقبا اعالم می گردد(که )تعیین شده روع آزمو  در محل های یش

 خودکار ، مداد ، پاك کن و کارت دانش آموزی عکس دار به همراه داشته باشند .

 .می گرددطراحی  ایهماهنگ منطقه بصورت تئوری مرحله استانی  سواالت آزمو  -3-3

درصد محتوای  استاندارد آمـوزش   60دوم  و  سالکل محتوای  استاندارد مالك آزمو  تئوری در این  مرحلیه ،   -4-3

 .خواهد بود مورد نظر در سال سوم مهارت

هنرجوی برتر) با توجه به عنوا  رشته و تعداد شرکت کنندگا ( بخش   نفر 8 حداکثراز  ،در بخش عملی  -5-3

و اسیامی و   (زمیا  آزمیو  متعاقبیا اعیالم میی گیردد      )برگی ار آزمو   نیمه اول اسفندماه تاوری در هر رشته تئ

رگ اری آزمو  مرحله تئوری کشیوری بیه اداره   برای ببه همراه عکس هر رشته   برتر  نفر  هنرجوی 4 مشخصات

و دفتیر آمیوزش دوره دوم متوسیطه کیاردانش      فنی و حرفه ای و کاردانش استا  )که متعاقبا اعالم می شود(

 ارسال می گردد.

آزمو  عملی رشته هایی که در سطح استا  تنها یک هنرستا  مجری آموزش مهارت وجود دارد در هما  -6-3

 هنرستا  انجام خواهد شد . 

بیا   هنرستانهای مشمول بند فوق برای دریافت سؤال آزمو  عملی ییک هفتیه قبیل از برگی اری آزمیو      -7-3

  کارشناسی کاردانش استا  هماهنگی الزم به عمل آورند .

مسئولیت ایاب و ذهاب شرکت کنندگا  در آزمو  تئیوری و عمییلی و سرپرستا  آنیا  بیر عهیده اداره    -8-3

 مربوطه می باشد .

 )بسیار مهم(: 1تبصره 

 .راه خواهند یافتری  کشومرحله به بخش تئوری  در هر عنوا  آزمو   حد اکثر دو نفراز هر هنرستا  

 :2تبصره 

 مانند مرحله کشوری محاسبه می گردد. سقف نمرات بخش تئوری و عملی مرحله استانی ،

 

 آزمون مرحله کشوری: -4
کاربردی  برای نفرات برگ یده ادارات کل آمیوزش و پیرورش    –آزمو  مرحله کشوری مسابقات علمی    -1-4

دوره دوم با نظارت دفتر آموزش  همربوط مهارتاستاندارد  محتوای ز کلاستانها  در دو بخش تئوری و عملی و ا

 کاردانش برگ ار خواهد شد.متوسطه 

بوده و مالك راهیابی به مرحله ی عملی کشوری ، کسب حداقل  نمره 60 آزمو  تئوری مرحله کشوری از -2-4

تاثیری تخاب نفرات برتر نهیایی  کشوری در ان نمره مرحله تئوریآزمو  این مرحله می باشد.ضمنا  % نمره50

 ندارد.
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 مرحله عملـی نمره مکتسبه صرفا بر اسا   نفرات برتربوده و  نمره 100آزمو  عملی مرحله کشوری از -3-4

 انتخاب می شوند.
آزمو  به بخش عملی مسابقات  مرحلیه کشیوری  راه خواهید    عنوا  از هر استا  تنها یک نفر در هر    -4 -4

 یافت .

میورد   چهار گزینه ای  و از کل محتوای  اسـتاندارد هـای مهـارتی     تئوری مرحله ی کشوری به صورت آزمو -4 -5

به صیورت هماهنیگ برگی ار    استا  مرک  در با حضور نماینده دفتر آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش آزمو  

 خواهد شد.

 ت منظور  خواهد شد.برای گ ینه های  نادرس نمره منفیدر آزمو  تئوری مرحله کشوری ،  -6-4 

عملیی   مرحلیه  میو  آزکسب بیشترین نمره از  رات اول تا سوم برای هر عنوا  آزمو فمالك انتخاب ن  -4 -7

 می باشد. کشوری

 کشوریآزمون عملی  هاز نمیر  درصد  70کسب حد اقل  در صورت  نفرات برگ یده هر عنوا  آزمو : تذکر مهم

 شد. مشمول دریافت جوائ  نفرات برتر خواهند

به هنرستانهایی که هنرجوی آنا  در یکی از رشته های مسابقه مرحله کشوری ج و نفرات برتر برگ ییده  -8-4

 پرداخت خواهد شد.در صورت تامین اعتبار باشد،جوای  نقدی 

 

  : ت مهمانک
 زم است کمیته ای جهت نظارت بر حسن اجرای مسابقاتبه منظور اجرای دقیق در مراحل مختلف آزمو  ال -1

 .زیر نظر معاو  آموزش متوسطه تشکیل گرددمنطقه هنرستا /در سطح 

 آزمو  مهارت در هر رشته صرفا بر اسا  استانداردهای اصلی آ  رشته مهارتی می باشد. -2

کارشناسا  آموزش مناطق ترتیبی اتخاذ نمایند تا در معیت دانش آموزا  شرکت کننده در مسابقات به -3

 همراهی نمایند .تا پایا  آزمو   مرد و ز  این ع ی ا  را تفکیک دختر و پسر ، سرپرست

 رعایت پوشش اسالمی )فرم مدرسه ( برای هنرجویا  دختر ال امی است .-4

 مسئولیت ایاب و ذهاب شرکت کنندگا  و سرپرستا  آنها بر عهده اداره مربوطه می باشد . -5

                             . همراه داشتن کارت دانش آموزی عکس دار ال امی می باشد -6
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