شیوه نامه برگساری مسابقه طــراحی سوال استانذارد
عوـــراى  ،هعوـــبری  ،سبختــوبى ٍ ًقــطِ ثـــرداری
(کبرداًص  ،فٌــی ٍ حــرفِ ای)
مقذمه:
ثب تَجِ ثِ تکویل ثبًک سَال استبًذارد جْت ثرخی از درٍس رضتِ ّبی ضبخِ کبرداًص ٍ فٌی حرفِ ای  ،هسبثقِ ای تحت عٌَاى
طراحی سَال استبًذارد از طرف دثیرخبًِ راّجری عوراى کطَر ثرگسار هی گردد.

موضوع:
طراحی سَال استبًذارد آهَزضی
-1طراحی سَال درٍس در رضتِ ّبی هعوبری ،سبختوبى ٍ ًقطِ ثرداری ضبخِ فٌی ٍ حرفِ ای

کتبة ترسین فٌی ،دٍم هعوبری ،سَاالت خرداد هبُ(سَاالت تئَری ٍ عولی )
کتبة تبسیسبت سبختوبى ،سَم هعوبری ،سَاالت دی هبُ
کتبة آضٌبیی ثب ثٌبّبی تبریخی ،سَم هعوبری ،سَاالت دی هبُ
:
کتبة هحبسجبت فٌی سبختوبى ،دٍم سبختوبى ،خرداد هبُ
کتبة کبرگبُ هحبسجِ ٍ ترسین ، 2دٍم ًقطِ ثرداری ،دی هبُ

طراحی سَال استبًذارد آهَزضی ًقطِ کطی عوَهی سبختوبى
کتبة هجبًی ًقطِ کطی هعوبری (هطبثق ثب ثَدجِ ثٌذی )

نحوه تنظیم سواالت و پاسخنامه :
 ) 1فبیل  Wordثب فرهت  B nazanin 12هطبثق ثب جذٍل پیَست ٍدر سرثرگ تعییي ضذُ
 )2تْیِ پبسخٌبهِ ،فبیل  Wordثب فرهت B nazanin 12

اهذاف :
 ) 1ضٌبسبیی ٍ ترٍیج رٍضْبی هَفق ٍ کبرآهذ در طراحی سَال استبًذارد .
 ) 2ایجبد اًگیسُ در ٌّرآهَزاى  ،جْت ثِ رٍز آٍری ًَ ،آٍری ٍ خالقیت در رٍضْبی طراحی سَال استبًذارد .
 ) 3ایجبد رقبثت سبلن  ،ثیي ٌّرآهَزاى  ،ثب تکیِ ثر ثِ کبر ثستي رٍضْبی هَثر ٍ فعبل رٍش طراحی سَال استبًذارد .
 ) 4گردآٍری ٍ تذٍیي آثبر ثرگسیذُ ٍ ارائِ آى ثِ صَرت ثبًک سَال  ،جْت استفبدُ سبیر ّوکبراى

شرایط شرکت کننذگان :
کلیِ ٌّرآهَزاى ضبخِ کبرداًص ٍ فٌی ٍ حرفِ ای کِ رضتِ ّبی هْبرتی ًقطِ کطی عوَهی سبختوبى ً ،قطِ کطی هعوبری ٍ ًقطِ
کطی سبزُ ٍ طراح هعوبری داخلی در ضبخِ کبرداًص ٍ ًقطِ کطی هعوبری ٍ سبختوبى ٍ ًقطِ ثرداری در ضبخِ فٌی ٍ حرفِ ای را
تذریس هی ًوبیٌذ

شیوه اجراء :
 ) 1ایي هسبثقِ  ،در یک هرحلِ کطَری  ،ثِ صَرت هجبزی ( غیر حضَری ) ثرگسار خَاّذ ضذ .
 ) 2الزم است ترتیجی اتخبر گردد کِ ثب تْیِ تراکت هٌبست ٍ اطالع رسبًی ثِ هَقع ثِ ٌّرآهَزاى ریٌفع  ،زهیٌِ هطبرکت ٍ حضَر ّر
چِ فعبل تر آًبى  ،فراّن گردد .
ً ) 3تبیج ًْبیی ایي هسبثقِ پس از ارزیبثی دقیق فبیلْبی ارسبلی  ،در ًیوِ دٍم دی هبُ  ، 94اعالم ٍ ثرای ًفرات ثرتر ّر هَضَع ،
لَح تقذیر از طرف ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استبى اصفْبى  ،اّذا خَاّذ ضذ .
 ) 4ثِ آثبر ارسبل ضذُ  ،پس از زهبى تعییي ضذُ  ،ترتیت اثر دادُ ًخَاّذ ضذ.

ضوابط تذوین و ارسال آثار :
 ) 1کلیِ آثبر تب تبریخ  94/9/29از طریق ایویل ارسبل گردد.
 )2فبیل ّب در قبلت فبیل  ٍWordهطبثق ثب سرثرگ پیَست تْیِ ضَد.
ٌّ ) 3رآهَزاى ضرکت کٌٌذُ  ،جذٍل ریل را تکویل ٍ ّوراُ ثب فبیل تْیِ ضذُ ارسبل ًوبیذ .

فرم اطالعات هنرآموزان شرکت کننذه :
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٌّرآهَز ضرکت
کٌٌذُ

ضوبرُ پرسٌلی

ًبم
پذر

استبى

تلفي توبس

ًبم رضتِ

ًبم درس

تقویم اجرایی :

فعبلیت

ردیف
1

اطالع رسبًی ثِ ٌّرآهَزاى عالقوٌذ  ،جْت ضرکت درهسبثقِ

2

ارسبل فبیلْبی تْیِ ضذُ از طریق پست ٍ ایویل

3

اعالم ًتبیج

زهبى
پس از ٍصَل دستَرالعول اجرایی
حذاکثر تب تبریخ 94/9/29
94/10/22

