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دستورالعمل اجرايي برگزاري پانزدهمين دوره مسابقات علمي – كاربردي
هنرجويان شاخه كاردانش (سال تحصيلي )1316-1315
با عنـايت به نقش مطلوب برنامههاي مستمر تشويقي و ترغيبي در بروز خالقيتهاي علمي و عملي و نيز تقويت
روحيه رقابتجويي و رقابتپذيري و با هدف آشنايي جامعه با توانمنديهاي هنرجويان شاخه كاردانش و اشاعه فرهنگ
كار و مهـارتآموزي ،همچنين فراهم آوردن شرايط منـاسب به منظـور بهبـود كيفيت آموزشهاي مهارتي ،مسابقات
علمي-كاربردي برگزار ميشود .اين دوره از مسابقات براي تمام هنرجويان دختر و پسر پايه سوم شاخه كاردانش در سه
زمينه صنعت ،خدمات وكشاورزي و در  37عنوان آزمون انجام ميشود .لذا خواهشمند است ترتيبي اتخاذ شود تا تمام
هنرجويان پايه سوم هنرستانهاي كاردانش (دولتي و غير دولتي) از موضوع اطالع يافته و دركليه مراحل مسابقات فعاالنه
شركت نمايند .بدين منظور دستورالعمل اجرايي اين دوره از مسابقات به شرح ذيل اعالم ميگردد:
 -1عناوين آزمونها:
عناوين آزمونها جهت برگزاري اين دوره از مسابقات علمي– كاربردي به شرح جدول شماره يك پيوست ميباشد.
در ضمن استانها ميتوانند عالوه بر عناوين جدول پيوست نسبت به انتخاب و اجراي ساير استانداردهاي آموزشي در سطح
استان و يا با همكاري استانهاي مجاور اقدام نمايند .بديهي است انتخاب هنرجويان برتر به منظور شركت در مرحله كشوري
مسابقات صرفاً براساس عناوين آزمونهاي جدول شماره يك پيوست ،صورت خواهد پذيرفت( .جدول شماره يك بر
اساس آخرين ويرايش مجموعه هشتم جداول مشخصات و عناوين برنامههاي درسي رشتههاي تحصيلي شاخه كاردانش
ميباشد)
 -2برگزاري آزمون در مرحله منطقهاي :
مسابقات در اين مرحله با نظارت مديريت آموزش وپرورش مناطق براي انتخاب نفرات برتر در سطح هنرستان ،با
لحاظ نمودن موارد زير ،انجام ميشود:
 -2-1مسابقات فوق صرفاً براي هنرجويان سال سوم هنرستانهاي كاردانش روزانه برگزار خواهد شد.
 -2-2از هر هنرستان در هر رشته حداكثر دو نفر به يكي از دو روش ذيل انتخاب شوند:
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 -2-2-1هنرجوياني كه باالترين امتياز را در آزمونهاي تئوري و عملي استانداردهاي آموزش مهارت برگزار شده توسط
هنرستان كسب نمودهاند.
 -2-2-2از بين هنرجوياني كه باالترين معدل دروس اصلي مهارتي را در سال دوم كسب نمودهاند.
تبصره  :1براي آزمونهايي كه در سطح استان حداكثر دو هنرستان مجري آموزش مهارت وجود دارد ،از هر هنرستان
تعداد  4نفر ميتوانند به مرحله آزمون تئوري استان راه يابند.
 -3برگزاري آزمون در مرحله استاني :
اين مرحله توسط اداره كل آموزش و پرورش استان ،در دو بخش تئوري و عملي به روش زير برگزار ميشود:
 -3-1مالك آزمون تئوري در اين مرحله ،كل محتواي استاندارد سال دوم و 06درصد محتواي استاندارد آموزش مهارت
مورد نظر در سال سوم ميباشد كه بايستي از منتخبين مرحله منطقهاي در محلي كه توسط استان معين ميگردد ،آزمون به
عمل ميآيد .اين آزمون در تاريخ  95/12/2ساعت  16صبح به صورت هماهنگ در كشور برگزار ميشود( .ارسال گزارش
نحوه برگزاري آزمون به همراه تصاوير به دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش الزامي است).
تبصره  : 1سئواالت آزمون تئوري مرحله استاني بصورت هماهنگ منطقهاي (بر اساس تقسيمبندي كارگروه منطقهاي)
توسط ادارات تكنولوژي و گروههاي آموزشي ،با هماهنگي ادارات فني و حرفهاي و كاردانش استان طراحي و مطابق
زمانبندي تعيين شده برگزار گردد.
 -3-2در بخش عملي ،استان ميبايست از حداكثر  8هنرجوي برتر (با توجه به عنوان رشته و تعداد شركتكنندگان) بخش
تئوري در هر رشته تا نيمه اول اسفند ماه آزمون گرفته و اسامي و مشخصات  4هنرجوي برتر هر رشته را به همراه عكس
براي برگزاري آزمون مرحله تئوري كشوري در جدول شماره  2در قالب نرم افزار  Excelبه انضمام گزارشي از نحوه
برگزاري مسابقات ،حداكثر تا تاريخ  95/12/24به اداره فني و حرفهاي و كاردانش استان (متعاقباً اعالم ميشود) و به آدرس
پست الكترونيكي دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش  veb@medu.irارسال نمايند.
يادآوري مهم :در صورت عدم ارسال اسامي و مشخصات منتخبين استان در مهلت تعيين شده ،شركت هنرجويان آن
استان در آزمون تئوري مرحله كشوري كان لم يكن تلقي ميشود.
تبصره :1از هر هنرستان حداكثر دو نفر در هر عنوان آزمون به بخش تئوري مرحله كشوري راه خواهند يافت.
تبصره : 2سقف نمرات بخش تئوري و عملي مرحلهي استاني ،مانند مرحلهي كشوري محاسبه ميگردد.
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 -3-3در راستاي تحقق اهداف مسابقات ،اجراي تمامي مراحل مسابقات (به ويژه بخش عملي) طبق دستورالعمل الزامي بوده
و استان ميبايست جدول زماني و مكان برگزاري بخش تئوري و عملي استاني را به دفترآموزش دوره دوم متوسطه
كاردانش اعالم نمايد.
 -4آزمون مرحله كشوري :
الف) آزمـون مرحله كشـوري مسابقـات علمي– كاربردي براي نفرات برگزيده ادارات كل آموزش و پرورش استانها در
دو بخش تئوري و عملي و از كل محتواي استاندارد آموزش مربوط با نظارت دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش
برگزار خواهد شد.
 -4-1آزمون تئوري مرحله كشوري از  06نمره بوده و مالك راهيابي به مرحله عملي كشوري ،كسب حداقل  %05نمره
آزمون اين مرحله ميباشد .ضمناً نمره مرحله تئوري كشوري در انتخاب نفرات برتر نهايي تاثيري ندارد.
 -4-2آزمون عملي مرحله كشوري از  166نمره بوده و نفرات برتر صرفا بر اساس نمره مكتسبه اين مرحله انتخاب ميشوند.
ب) بخش تئوري مرحلهي كشوري به صورت هماهنگ در مراكز استانها و همزمان با بخش تئوري مرحله كشوري
مسابقات علمي عملي شاخه فني و حرفهاي برگزار خواهد شد.
ج ) از هر استان تنها يك نفر در هر آزمون به بخش عملي مرحله كشوري راه خواهد يافت.
تبصره  :در رشتههايي كه تعداد استانهاي شركتكننده كم باشند ،با صالحديد ستاد مركزي برگزاري مسابقات ،از هر
استان دو هنرجو ميتوانند به مرحله عملي راه يابند.
 -5شرايط و ضوابط انتخاب هنرجويان برتر براي شركت در مسابقات مرحله كشوري (بخش عملي):
 -5-1در آزمون عملي مرحلهي كشوري ،در هر عنوان آزمون حداكثر  8نفر (با توجه به عنوان رشته و تعداد شركت
كنندگان) كه باالترين نمره را نسبت به ساير شركتكنندگان با مبناي محاسبه  %166نمره تئوري مرحله كشوري ،در كل
كشور كسب كرده باشند ،شركت خواهند كرد .بديهي است هنرجوياني ميتوانند در مرحلـه عملي كشـوري شركت نمايند
كه ستـاد مركزي مسابقـات در دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش پس از بررسي مدارك ،آنها را تأييد كرده باشد.
تبصره  :1نمرات آزمون تئوري و عملي مرحله استاني بايستي تا تاريخ  95/12/24به اداره فني و حرفهاي و كاردانش استان
(متعاقباً اعالم ميشود) و آدرس الكترونيكي دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش  veb@medu.irارسال گردد.
تبصره : 2در صورتي كه پس از استخراج نتايج آزمون تئوري در هر عنوان آزمون ،بيش از يك نفر از يك استان حائز
شرايط ورود به مرحله عملي كشوري باشند ،تنها يك نفر كه بيشترين نمره را در بين شركتكنندگان هم استاني خود طبق
بند  5-1كسب نموده است ،به مرحله عملي كشوري راه خواهد يافت.
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 -5-2آزمون تئوري مرحله كشوري به صورت چهار گزينهاي و از كل محتواي استانداردهاي مهارتي مورد آزمون ،با
حضور نمايندهي دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش همزمان با بخش تئوري مرحله كشوري مسابقات علمي عملي
شاخه فني و حرفهاي در استان محل تحصيل هنرجو به صورت هماهنگ برگزار خواهد شد.
تبصره  : 3درآزمون تئوري مرحلهي كشوري ،نمرهي منفي براي گزينههاي نادرست منظور خواهد شد.
 -5-3اداره كل آموزش و پرورش استان ميبايست جدول شماره دو پيوست و لوح فشرده (  ) CDحاوي عكس و
مشخصـات نفرات برتر استان را در قالب نرم افزار  Excelآماده و در زمان برگزاري آزمـون تئوري به نمـاينده دفتر آموزش
دوره دوم متوسطه كاردانش تحويل نمايد.
تبصره :4چنانچه به داليل موجه ،يكي از برگزيدگان هر آزمون در مرحله تئوري نتواند در مسابقات عملي
مرحله كشوري شركت كند ،ستاد اجرايي استان ميتواند يك نفر ديگر را در صورت كسب حداقل  76نمره مجموع
بخش تئوري و عملي از  166نمره ،حداكثر تا  2هفته قبل از تاريخ برگزاري مسابقات مرحلهي كشوري به ستاد برنامهريزي
معرفي نمايد.
 -6آزمون عملي مسابقات مرحله كشوري و انتخاب نفرات برتر كشور
 -0-1مالك تعيين نفرات اول تا سوم هر عنوان آزمون كسب بيشترين نمره در آزمون مرحله عملي كشوري ميباشد.

تذكر مهم :قابل توجه است نفرات برگزيده هر عنوان آزمون در صورت كسب حداقل  07درصد از نمره آزمون
عملي كشوري ،مشمول دريافت جوائز نفرات برتر خواهند شد .در غير اين صورت كميته برگزاري مسابقات در مورد
ميزان و چگونگي تقدير از آنان تصميمگيري خواهد نمود.
 -0-2به هنرستانهاي كه هنرجوي آنان در يكي از رشتههاي مسابقات مرحله كشوري جزو نفرات برگزيده باشد ،جوايز
نقدي در صورت تامين اعتبار پرداخت خواهد شد.
 -0-3آزمون عملي مرحله كشوري پانزدهمين دوره مسابقات علمي -كاربردي شاخه كاردانش به ميزباني استان (متعاقباً
اعالم ميشود) در تيرماه سال  1395برگزار خواهد شد.
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نكات مهم :
 -1به منظور اجراي دقيق و بررسي اعتراضات احتمالي هنرجويان در مراحل مختلف آزمون (هنرستان ،منطقه ،استان)
الزم است «كميته نظارت بر حسن اجراي مسابقات و رسيدگي به شكايات›› كه تركيب و شرح وظايف آنها به عهده
ستاد مسابقات استاني ميباشد -تشكيل گردد.
 -2هزينه برگزاري مرحله استاني و كشوري مسابقات علمي – كاربردي از محل اعتبارات كيفيت بخشي معاونت
آموزش متوسطه تأمين خواهد گرديد.
 -3داوران مرحله عملي كشوري در هر آزمون از استانهايي انتخاب ميشوند كه شركتكنندهاي در آن آزمون
نداشته باشند .براي هر عنوان آزمون دو داور و يك ناظر در نظر گرفته خواهد شد.
 -4موضوع آزمون مهارت در هر رشته بايد جزء استانداردهاي اصلي آن رشته مهارتي باشد.
 -5الزم به يادآوري است محتوي تماي استانداردهاي مورد آزمون مشخص شده در جدول شماره يك ،در سايت
دفتر كاردانش به آدرس  Veb.medu.irبارگذاري شده و قابل بهرهبرداري ميباشد.
 -6در هر سال تحصيلي استانداردهاي آموزشي و عناوين آزمونهاي مسابقات در تمامي زمينهها ،بر اساس سياستهاي
آموزشي و توسعه دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش و همچنين گردآوري نظرات استانها ،توسط ستاد
برنامهريزي انتخاب و به استانها ابالغ ميشود.

5

عناوين آزمونهاي پانزدهمين دوره مسابقات علمي-كاربردي هنرستانهاي شاخه كاردانش درسال تحصيلي 9316-9315
رديف

عنوان آزمون

1

جوشكاري

2

تاسيسات بهداشتي

3

تاسيسات گرمايي

6

تاسيسات برودتي

عناوين استانداردهاي

كد استاندارد

مورد آزمون مرحله تئوري

 جوشكاري سازههاي فوالدي با فرآيند SMAW -جوشكاري قطعات فوالدي با فرآيند MAG

8 -22/23/1/1
8 -22/13/1/3

 لولهكش و نصاب وسايل بهداشتي درجه 2 -تعميركار آبگرمكن ديواري

8 -21/63/2/2
8 -21/13/1/2

 لولهكش و نصاب دستگاههاي حرارت مركزي درجه 2 -تعميركار پكيج شوفاژ گازي

8 -21/16/2/2
8 -21/12/1/2

 تعميركار دستگاههاي سردكننده خانگي و تجاري -نصب و تعمير كولرهاي گازي پنجرهاي و اسپليت

8 -61/83/1/2
8 -61/86/1/1

6

تزئينات داخلي چوبي

 دكوراتور -درودگري درجه 2

1 -32/33/1/2
8 -12/63/2/6

3

كابينتسازي چوبي

 -كابينتسازي چوبي درجه 2

8 -11/21/2/3

نام رشتههاي مهارتي مجاز به
شركت در آزمون
 جوشكاري برق جوشكاري برق و گاز بازرسي جوش اسكلت فلزي در و پنجرهسازي آهني در و پنجرهسازي آلومينيومي جوشكاري گاز محافظ co2 جوشكاري گاز ورقكاري تاسيسات گازرساني تأسيسات گازرساني ساختمان جوشكاري لولههاي فوالدي جوشكاري سازهها جوشكاري گاز محافظ بازرس جوش سازههاي فوالدي تاسيسات بهداشتي ساختمان آبگرمكن خورشيدي تعمير دستگاههاي گازسوز تأسيسات آب و سرد مصرفي دستگاههاي گازسوز تاسيسات گرمايي ساختمان تاسيسات حرارتي و برودتي تعمير دستگاههاي گازسوز تعمير پمپ و شير تاسيسات تهويه مطبوع ساختمان دستگاههاي سردكننده تأسيسات حرارتي و برودتي تأسيسات برودتي تأسيسات سردكننده تزئينات داخلي چوبي در و پنجرهسازي چوبي مبلسازي كالسيك -كابينت سازي چوبي
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كد رايانهاي رشتههاي
مهارتي
 3113 3116 3116 3113 3213 3212 3211 3112 3111 3232 3263 3266 3266 3263 3168 3268 3161 3236 3231 3116 3266 3161 3261 3216 3236 3266 3233 3233 3166 3266 32663166 -

مالحظات

عناوين آزمونهاي پانزدهمين دوره مسابقات علمي-كاربردي هنرستانهاي شاخه كاردانش درسال تحصيلي 9316-9315
رديف

عنوان آزمون

2

نقشهكشي ساختمان

8

ساختمانسازي

1

تعمير موتور و برق خودرو

16

توليد محتوي الكترونيكي

11

طراحي و توسعه صفحات وب

12

الكترونيك صنعتي

عناوين استانداردهاي

كد استاندارد

مورد آزمون مرحله تئوري

نام رشتههاي مهارتي مجاز

كد رايانهاي رشتههاي

به شركت در آزمون
 نقشهكشي ساختمان معماري داخلي تزيينات داخلي ساختمان ساختمان سازي ساختمانسازي كارهاي عمومي ساختمان تعمير موتور و برق خودرو خدمات فني خودرو تعمير موتور خودرو تعمير موتور خودرو تعمير بدنه اتومبيل تعمير برق اتومبيل تعميرخودروهاي تجاري تعميرماشينهاي راهسازي تعمير موتورسيكلت تعمير موتور قايق تعمير موتورهاي ديزل دريايي خدمات پس از فروش خودروهاي سبك -صافكاري و نقاشي خودرو

مهارتي
 3186 3188 3181 3186 3186 3216 3116 3116 3113 3233 3118 3113 3121 3126 3111 3262 3122 32313266 -

 توليد چند رسانهاي توليد چند رسانهاي -توليد محتوي الكترونيكي

 3138 32333222 -

 طراحي صفحات وب -طراحي و توسعه صفحات وب

 32363223 -

 -الكترونيك صنعتي

 1136 1131 3261 11681132 -

 نقشهكشي عمومي ساختمان درجه 2 -نقشهكشي معماري

6 -32/66/2/3
6 -32/66/1/3

 كمك بناي سفتكار درجه 2 -بناي سفتكار درجه 1

1 -61/23/2/6/1
1 -61/23/1/6/1

 تعميركار اتومبيلهاي سواري درجه 2 -تعميركار برق خودرو درجه 2

8 -63/23/2/3
8 -66/62/2/3

 طراح امور گرافيكي با رايانه كاربر Flash كاربر director كاربر Capturing طراح امور گرافيكي با رايانه كاربر Flash طراح صفحات وب (مقدماتي) طراح صفحات وب (پيشرفته) الكترونيك كار صنعتي كارور  PLCدرجه 2 -كارور  PLCدرجه 1

 16/2 -82ف .ه
 16/3 -82ف .ه
 16/3 -82ف .ه
 16/11 -11ف .ه
 16/2 -82ف .ه
 16/3 -82ف .ه
 16/6/1 -82ف .ه
 16/6/2 -82ف .ه
8 -62/63/1/6
6 -86/66/2/6
6 -86/66/1/6

13

برق صنعتي

 برق كار صنعتي درجه 2 -كارور  PLCدرجه 2

8 -66/16/2/6
6 -86/66/2/6

 برق صنعتي برقكار صنعتي -تابلوسازي برق صنعتي

16

برق ساختمان

 برقكار ساختمان درجه 2 -برقكار ساختمان درجه 1

8 -66/28/2/6
8 -66/28/1/6

 -برق ساختمان

7

مالحظات

عناوين آزمونهاي پانزدهمين دوره مسابقات علمي-كاربردي هنرستانهاي شاخه كاردانش در سال تحصيلي 9316-9315
رديف

عنوان آزمون

16

سيستمهاي صوتي وتصويري

13

نقشه كشي صنعتي به كمك
رايانه

12

تراشكاري CNC

عناوين استانداردهاي

كد استاندارد

مورد آزمون مرحله تئوري
 تعميركار تلويزيون رنگي تعميركار تلويزيونهاي پيشرفته نقشهكشي صنعتي درجه 2 نقشهكش و طراح به كمك رايانه كاربر  Mechanical Desktopدرجه 2 تراشكار درجه 2 تراشكار  CNCدرجه 2 تراشكار  CNCدرجه 1 -برنامهنويس  CNCدرجه 2

8 -66/23/1/3
8 -66/23/1/3/1
6 -32/12/2/3
6 -32/12/1/3
6 -32/13/2/1
8 -36/22/2/3
8 -33/86/2/3
8 -33/86/1/3
6 -86/62/2/2

18

فرزكاري CNC

 فرزكار درجه 2 فرزكار  CNCدرجه 2 فرزكار  CNCدرجه 1 -برنامهنويس  CNCدرجه 2

8 -36/32/2/3
8 -33/83/2/3
8 -33/83/1/3
6 -86/62/2/2

11

خياطي

 نازكدوز زنانه -الگوساز و برشكار لباس زنانه

2 -11/61/2/6
2-11/61/2/3/1

26

دوختهاي تزئيني

21

حسابداري مالي

22

امور اداري

23

مديريت و برنامهريزي امور
خانواده

26

هنر فرش

 تكهدوزي با چرخ گلدوزي دستي حسابدار عمومي مقدماتي حسابداري عمومي تكميلي سرپرست دبير خانه تندخوان برنامهريزي امور خانواده هنر درخانه مهارتهاي سالم زيستن (مقدماتي) مهارتهاي سالم زيستن (پيشرفته) قاليبافي درجه 2 قاليبافي درجه 1 -گليمباف درجه 2

2 -16/31/2/3
2 -16/23/1/6
1 -16/16/2/6
1 -16/16/1/3/1
3 -66/18/1/2
1 -36/12/1/2
 36/1 -82ف .ه
 36/2 -82ف .ه
 36/3/1 -82ف .ه
 36/3/2 -82ف .ه
2 -66/62/2/3
2 -66/62/1/3
2 -66/66/2/3

نام رشتههاي مهارتي مجاز به

كد رايانهاي رشتههاي

شركت در آزمون

مهارتي

سيستمهاي صوتي و تصويري

3216 -

 -نقشهكشي صنعتي به كمك رايانه

3161 -

 تراشكاري CNC تراشكاري و فرزكاري ماشين ابزار تراشكاري فرزكاري CNC فرزكاري تراشكاري و فرزكاري قالب سازي فلزي ماشين ابزار خياطي و الگوسازي رايانهاي(زنانه) خياطي لباس شب و عروس خياطي لباس زنانه خياطي دوختهاي تزئيني -رودوزي سنتي

 3266 3263 3262 3111 3118 3112 3263 3263 3262 3222 3162 3163 31683161 -

 -حسابداري مالي

3122 -

 -امور اداري

3121 -

 مديريت و برنامهريزي امور خانواده -مديريت و برنامهريزي خانواده

 31313126 -

 -هنر فرش

3226 -

8

مالحظات

 بخش عملي آزمون از استاندارد حسابداريعمومي تكميلي با كد  1-16/16/1/3/1ميشود.

 در بخش عملي از استاندارد آموزشي هنر درخانه ،تواناييهاي  2الي  ( 16بخش خياطي) و
توانايي  ( 13بخش گلدوزي) آزمون گرفته
ميشود.
 از استاندارد قاليبافي درجه دو و درجه يكآزمون عملي گرفته ميشود.

عناوين آزمونهاي پانزدهمين دوره مسابقات علمي-كاربردي هنرستانهاي شاخه كاردانش در سال تحصيلي 9316-9315
رديف

عنوان آزمون

26

طراحي فرش دستباف

23

طال و جواهرسازي

22

تصويربرداري

28

عكاسي ديجيتال

21

طراحي بستهبندي

36

چهرهسازي

31

نگارگري

عناوين استانداردهاي
مورد آزمون مرحله تئوري
 بافت مقدماتي فرش رنگرزي مقدماتي فرش طراحي فرش نقاشي نقشه فرش طراحي نقوش سنتي مدلسازي فلزات قيمتي ريختهگري فلزات قيمتي طال و جواهرسازي فروشندگي طال و جواهر طراحي گرافيكي سياه و سفيد طراحي گرافيكي رنگي تصويربرداري تدوين و ميكس رايانهاي طراحي گرافيكي سياه و سفيد طراحي گرافيكي رنگي عكاسي ديجيتال روتوش و ترميم عكس رايانهاي طراحي گرافيكي سياه و سفيد طراحي گرافيكي رنگي طراحي بستهبندي طراحي عمومي طراحي چهره نقاشي چهره طراحي نقوش ختايي و اسليمي طراحي نقوش هندسي طراحي نقوش فرنگي طراحي نقوش جانوري -نگارگري

كد استاندارد
 83 -1/2ش .ف
 83 -1/3ش .ف
 83 -1/6ش .ف
 83 -1/6ش .ف
 83 -1/1ش .ف
2 -16/11/1/2
2 -26/12/1/2
8 -86/16/1/2
6 -31/36/1/2
 -61/8 -83ف .ه
 -61/1 -83ف .ه
 -68/3 -86ف .ه
 -68/2 -86ف .ه
 -61/8 -83ف .ه
 -61/1 -83ف .ه
 -68/1 -86ف .ه
 -11/1 -86ف .ه
 -61/8 -83ف .ه
 -61/1 -83ف .ه
 -11/1 -83ف .ه
 -61/11 -86ف .ه
 -61/12 -86ف .ه
 -61/16 -83ف .ه
 -61/1-83ف .ه
 -61/2-83ف .ه
 -61/6-83ف .ه
 -61/3-83ف .ه
 -61/6-83ف .ه

نام رشتههاي مهارتي

كد رايانهاي رشتههاي

مجاز به شركت در آزمون

مهارتي

استانداردهاي مورد آزمون در بخش عملي
 طراحي فرش ( 83 -1/6ش.ف ) -نقاشي نقشه فرش ( 83 -1/6ش.ف )

 -طراحي و نقاشي فرش

1831 -

 -طال و جواهرسازي

3131 -

 -تصويربرداري

1166 -

 تصويربرداري ( -68/3 -86ف .ه) -تدوين و ميكس رايانهاي ( -68/2 -86ف .ه)

 -عكاسي ديجيتال

1121 -

 عكاسي ديجيتال  -68/1-86ف.ه -روتوش و ترميم عكس رايانهاي  -11/1 -86ف.ه

 -طراحي بستهبندي

1166 -

 -چهرهسازي

1113 -

 نگارگري -نقاشي ايراني

 11631861 -

 -طال و جواهرسازي () 8 -86/16/1/2

 -طراحي بستهبندي ( -11/1 -83ف.ه )

 -نقاشي چهره (  -61/16 -83ف .ه)

 -نگارگري ( -61/6 -83ف .ه )

9

عناوين آزمونهاي پانزدهمين دوره مسابقات علمي-كاربردي هنرستانهاي شاخه كاردانش در سال تحصيلي 9316-9315
رديف

عنوان آزمون

عناوين استانداردهاي
مورد آزمون مرحله تئوري

كد استاندارد

32

زراعت

 -زراعت عمومي

جهاد كشاورزي

33

باغباني

 باغباني عمومي ( نوع )1 -باغباني عمومي ( نوع )2

جهاد كشاورزي
جهاد كشاورزي

36

تعمير موتور تراكتور

 -تعمير موتور تراكتور

جهاد كشاورزي

36

مرغداري صنعتي

 پرورش عمومي طيور -جوجه كشي

 86/6/12ج ك
 86/6/11ج ك

33

پرورش عمومي دام

 -پرورش عمومي دام

 86/6/26ك

32

پرورش و توليدات زنبورعسل

 -پرورش و توليدات زنبورعسل

جهادكشاورزي 23

نام رشتههاي مهارتي مجاز
به شركت در آزمون
 زراعت غالت زراعت گياهان علوفهاي زراعت گياهان غدهاي زراعت دانههاي روغني زراعت حبوبات زراعت زعفران پرورش گل پرورش گياهان آپارتماني ايجاد و نگهداري فضاي سبز پرورش درخت و درختچه هاي تزييني پرورش ميوههاي دانهدار پرورش ميوههاي هستهدار پرورش ميوههاي دانهريز پرورش خرما پرورش مركبات پرورش پسته پرورش سبزي و جاليز تعمير موتور تراكتور مرغداري صنعتي پرورش بوقلمون پرورش پرندگان زينتي پرورش شترمرغ پرورش بلدرچين پرورش غاز و اردك پرورش صنعتي گاو پرورش صنعتي گوسفند و بز پرورش گاوميش -پرورش و توليدات زنبور عسل

11

كدرايانهاي رشتههاي مهارتي

 3231 3218 3212 3213 1116 1686 1631 1632 1668 1661 1666 1661 1633 1662 1663 3166 3211 1611 1862 1166 1162 1163 1166 1163 1163 1162 11681682 -

استانداردهاي مورد آزمون در بخش عملي

زراعت

باغباني

تعمير موتور تراكتور

مرغداري صنعتي

پرورش عمومي دام
پرورش و توليدات زنبور عسل

فهرست دانش آموزان برتر پانزدهمين دوره مسابقات علمي كاربردي شاخه كاردانش استان ..................... :

جدول شماره 2

سال تحصيلي 9316-9315
رديف

عنوان آزمون

نام و نام خانوادگي

جنسيت
دختر

نام پدر

رشته تحصيلي

تاريخ تولد

پسر

11

نام منطقه /شهرستان

نام هنرستان
كاردانش

تلفن با كد
شهر

فايل عكس

12

