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 مقدمه

اشتغال از جمله مسایلی است که برای انسان ها اهمیت زیادی دارد. شغل و حرفه مناسب عالوه بر تامین      

نیازمندی های اقتصاااادیار ار تربیتیا روانخاااناجتیا اجتماعی و مین ی نی. دارد. بدون تردید یآی از رفا            

رون تهی می سااازد و روان او را بلیا سااسااتی و بیآاری اساات که ج انان را از د  نب.رگ ن ج انی و ج انیات

ش د تا ج ان ج د را بی فایده و کم ارزش تلقی کند و گرفتار ج د کم بینی و     سرده می کند و م جب می  اف

کاهش اعتماد به نفس گردد. حال اگر این بیآاری به واساا ه میل تیتزاز جمله میل تیت نهنیب باشاادا باع  

  اهد شد.ف نم دن مخآال  جعبروز ع ارض روانی و مضا

اهمیت نقش  اساسنامه سازمان رم زش و پرورش استثنایی و با ت جه به 3ماده  8اجرایی نم دن بند  نظر به    

ا قالل شخصیا بهب د تیامال  اجتماعیه در اف.ایش استدانش رم زان با نیازهای ویژ برنامه های رم زشی

 جخن اره مهارتی س مین ابه دوران ب.رگساتیرمادگی برای اشتغال و تسهیل در روند انتقال م فقیت رمی. 

 دانش رم زان دوره دوم مت س ه حرفه ای به شرح زیر اعالم می گردد:

 جشنواره اهداف

  محلی ت انمندی دانش رم زان با نیازهای ویژه به جامیه شناساندن اتفب 

 های حرفه ای در راستای اف.ایش مهار  تخ یق و ترغیب دانش رم زان بب

 مهارتیهای  رتقای س ح کیفی رم زشا جب 

 م تد در بازار کارمفید و  به عن ان عض ی دانش رم زاندر  احساس ج د ارزشمندی ایجاد دب

 جشنوارهاجراي  مراحل 

 پایاااه دوازدهااام از رقابااات هاااای کالسااای میاااان داناااش رمااا زان   همراحااال اجااارای جخااان ار     

 ]و کمااک مخاابک باار برشااخ.جانهدوجاات ساارویس  زکمااک کااار جیااا   [تییااین شااده  رشااته هااای 

رغاااز شااده و پااس از گااحر از ساا ح     8و  5شااماره  ر اساااس ات اا  هااای پی سااتی کاااربرگ هااای    باا

پایااان بااا انتخاااب نفاارا  برتاار هاار رشااته      و سااخس در ساا ح کخاا ر   مدرسااه بااه ساا ح اسااتان   

 .می یابد
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عاطفی و پر رنگ شاادن  اروحی باع  اف.ایش ان ی.ه جخاان اره ساا  حز ا یک اجرای دقیق هر ۀت جه به نح 

شد. تحا   بهای این برنامه در  ارزش شرکت کنندگان ج اهد   داوری امجریان و ناظران محترم در اجرا باید ین 

 داشته باشند. رانهایت دقت  اهر یک از س  ح ر ار و ارزیابی رنان در

 اجراي جشنوارهشرايط و ضوابط 

دوازدهم مدارس دوره دوم مت س ه حرفه ای در رشته تمامی دانش رم زان ز هنرج یانب دجتر و پسر پایه  -1

های تییین شده در این دست راتیمل به شر  دارا  ب دن م ارد زیر می ت انند در این جخن اره شرکت 

 نمایند:

 سرویس رشخ.جانه ب  دوجتاتفب دانش رم زانز هنرج یانبدجتر پایه دوازدهم رشته کمک جیا ز

ای مهارتی گروه پ شاک و رشته هنر زندگی در جانه نی. در ص رتی که دانش رم زان سایر رشته ه :تبصره

ت انایی رقابت با دانش رم زان رشته کمک جیا  ز دوجت سرویس رشخ.جانهب را داشته باشندا می ت انند 

 در این جخن اره شرکت نمایند.

 دانش رم زان ز هنرج یانبپسر پایه دوازدهم رشته کمک مخبک بر بب 

صنایع چ ب نی. در ص رتی که ت انایی رقابت با دانش دانش رم زان سایر رشته های مهارتی گروه  :تبصره

 رم زان رشته کمک مخبک بر را داشته باشندا می ت انند در این جخن اره شرکت نمایند.

 بسرویس رشخ.جانه کمک جیا زدوجتدوم رشته های مهارتی دوجت هراستان مجاز است مقام های اول و -2

 نفرب را به مرحله کخ ری میرفی نماید. 4جتران و  کمک مخبک بر جهت پسران ز جمیاٌ جهت د

 امتیاز می باشد. 07حداقل امتیاز نفرا  برتر ز اول تا س م ب برای شرکت در تمامی مراحل جخن ارها  -3

 ساعت می باشد . 4مد  زمان فیلم های ارساتی هر دانش رم ز حداکثر  -4

 بدون تدوین و صدا گحاری باشد. بایدفیلم های ارساتی به جخن اره  -5

 .دباش نمی پحیر امآان دی ر رشته در سهمیه اف.ایش رشتها یک در کننده شرکت نداشتن ص ر  در -6

 37/11/1311تا تاریخ  باید اسامی و فیلم های برگ.یدگان مرحله استانی جهت شرکت در مرحله کخ ری -0

به سازمان رم زش و پرورش استثنایی ارسال گردد . به اسامی ارساتی بید از تاریخ تییین شده ترتیب ا ر 

 داده نخ اهد شد.

 .ر فرریند داوری قرار نمی گیرنددنآرده باشند  رایط مندرج را رعایتشارساتی که  فیلم هایت جه: 
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 هارتي دانش آموزان دوره دوم متوسطه حرفه اي جدول زمان بندي جشنواره م

 مرحله آموزشگاهي

 ماه(دي ) تا پايان 

 مرحله استاني

 ماه( بهمن) تا پايان 

 مرحله كشوري

 ) اسفند ماه(

اعالم نفر برتررم زش اه در رشته های 

تییین شده ا ارسال فیلم و ر ار به 

 کارگروه استان

در رشته های اعالم نفر برتر استان 

فیلم و ا ر به تییین شده و ارسال 

 کارگروه کخ ری

بررسی فیلم های ارساتی از 

ها و اعالم نفرا  برتر  استان

 کخ ری

  

 مرحله كشوري ( الف

به منظ ر اجرایی نم دن جخن اره مهارتی دانش رم زان با نیازهای ویژه دوره دوم مت س ه حرفه ایا وظایف  

 سازمان رم زش و پرورش استثنایی کخ ر به شرح زیر است:

 تدوین دست راتیمل اجرایی جخن اره و ابالغ رن به استان ها -

ز چاپ پ ستر ا بروش ر ا انیآاس از طریق اطالع رسانی و انجام ام ر تبلیغاتی الزم ا برنامه ری.ی  -

 رسانه ملی و غیرهب

برنامه ری.ی در جهت اجتصاص اعتبارا  کمک ه.ینه برگ.اری جخن اره در مرحله استانی به هر  -

 استان

 مرحله کخ ری داوران صدور ابالغ -

 از س ی استان هاساتی داوری ر ار ارتمهید مقدما  و امآانا  جهت  -

 6و  3داوری شماره از س ی استان ها بر اساس کاربرگ های  یبررسی فیلم های ارسات -

 کخ ری اعالم نفرا  برترجمع بندی نتایج داوری جخن اره و  -

 تهیه هدایا و ج ای. به شرکت کنندگان و نفرا  برتر کخ ری -

  کخ ری برتر حائ. رتبه دانش رم ز و مدیر مدرسه / استادکارکارگاهی دبیر/هنررم ز  تقدیر از -

 استثنایی سازمان رم زش و پرورش ش اجرایی جخن اره جهت درج در پای اه اطالع رسانیگ.ارتدوین  -

 تیلیم و تربیت استثنایی و مجال  رشد فنی و حرفه ای  ا نخریهکخ ر

 جوايز نفرات برتر كشوري براي هر رشته مهار تي 

 نفر برگ.یده کخ ری ریال و تندیس جخن اره  777/777/15اتفب مبلغ 

 نفر دوم کخ ریریال  777/777/17بب مبلغ

 نفر س م کخ ری ریال  777/777/5جب مبلغ 
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 ب( سطح استان 

 اجرايي كارگروه

 رئیس اداره رم زش و پرورش استثنایی استان  -

 کارشناس مسئ ل رم زش / کارشناس رم زش مت س ه حرفه ای  -

مسئ ل رم زش استان و  دو نفر از مدیران مدارس دوره دوم مت س ه حرفه ای به انتخاب کارشناس -

 تائید رئیس اداره رم زش و پرورش استثنایی استان

 دونفر از هنر رم زان مجرب و متخصص در هر یک از رشته های تییین شده  -

 

 اجرايي كارگروهوظايف 

 استان به مدارس استثناییارسال دست راتیمل اجرایی جخن اره و اطالع رسانی   -

 صدور ابالغ جهت اعضای کارگروه اجرایی  -

 نظار  بر اجرای جخن اره در س ح مدرسه و استان -

 تقدیر از منتخبین در س ح استان -

انتخاب کارگروه داورانز برای هر رشته مهارتی سه نفر ب : با اوت یت دع   از هنررم زان اداره کل  -

 دور ابالغ برای داورانرم زش و پرورش و اداره کل رم زش فنی و حرفه ای استان و ص

بااار اسااااس   تمهیاااد مقااادما  و تاااامین امآاناااا  اجرایااای جخااان اره در سااا ح مدرساااه     -

 0و  4کاربرگ های شماره 

 نظار  بر داوری س ح مدرسه و استان  -

ز هر انتخاب نفرا  برتر و 6و  3 شماره های گرارزیابی و داوری فیلم ر ار دانش رم زان بر اساس کارب -

  م رد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.بداور  3فیلم ت سط 

 جمع بندی نتایج داوری جخن اره و اعالم نفرا  برتر -

 تقدیر از منتخبین در س ح استان -

 برگ.اری نمایخ اهی از ر ار دانش رم زان  -

انیآاس اجبار از طریق برنامه ری.یا اطالع رسانی و انجام ام ر تبلیغاتی الزم ز چاپ پ سترا بروش را  -

 بو ... استانمانند صدا و سیما  رسانه های جمیی استانی و محلی 

 جمع بندی نتایج داوری جخن اره و اطالع رسانی به مدارس -

 تهیه ج ای. نفرا  برتر استانی -

اعالم نفرا  برتر استان و ارسال فیلم ر ار دانش رم زان به سازمان رم زش و پرورش استثنایی جهت  -

 2بر اساس کاربرگ شماره  در مرحله کخ ری شرکت

 تبصره : اعتبار برگ.اری جخن اره متیاقبا از س ی سازمان رم زش و پرورش استثنایی کخ ر ابالغ ج اهد شد.
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 هداياي  نفرات برتر استاني هر رشته مهار تي و حق الزحمه داوري 

 نفر اول استانی ریال  777/777/4اتفب مبلغ 

 نفر دوم استانی ریال  777/777/3بب مبلغ 

 نفر س م استانریال  777/777/2جب مبلغ 

 داوری هر فیلمات.حمه حقریال  777/577/1دبمبلغ  

 

 ( سطح مدرسه ج

 كارگروه اجرايي                            

 مدیر مدرسه  -

 میاون مدرسه  -

 هنررم زان یا دبیران رشته های مرتبط  -

 مرتبطاستاد کار رشته  -

 

 كارگروه اجرايي:وظايف         

 م زانهای الزم به دانش ر اطالع رسانی و رم زش   -                    

  بر اساسمدرسه  س حتمامی دانش رم زان پایه دوازدهم در مخارکت تمهید مقدما  در راستای    -                    

 0و  4کاربرگ های شماره 

 کارگروه داورانانتخاب اعضای      -                

برنامه ری.ی برای حض ر دانش رم زان به ص ر  انفرادی برای اجرای پروژه با رعایت کامل پروتآل     -

 بهداشتی 

 / من.ل دانش رم زاجرای پروژه ارایه شده از س ی سازمان رم زش و پرورش استثنایی در مدرسه     -

 فیلم برداری از نح ه اجرای پروژه -

 مدرسه س حنظار  بر اجرای جخن اره در   -

 نتخاب نفرا  برترو ا 6و  3گ های شماره رارزیابی و داوری ر ار دانش رم زان بر اساس کارب -

  مدرسهتقدیر از منتخبین  -

و ارسال فیلم و ر ار ز دست ساجته هاب دانش رم زان برای هر  کدام از  اعالم نفرا  برتر  اول و دوم -

اساس  بر به اداره رم زش و پرورش استثنایی استان جهت شرکت در س ح استان شدهرشته مهارتی تییین 

 1کاربرگ شماره 
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 مشخصات دانش آموزان راه يافته به مرحله استاني( 1كاربرگ شماره 
نام و نام  مدرسه شهر

خانوادگي 

 دانش آموز

رشته  كد ملي

 تحصيلي

ناااام و ناااام  مدرسهرتبه  جنسيت

خااااانوادگي 

كارگااااهي دبير

 هنرآموز()

نام و نام خانوادگي 

 مدير مدرسه

 دوم اول پسر دختر 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات دانش آموزان راه يافته به مرحله كشوري(  2كاربرگ شماره 
نام و نام  مدرسه شهر استان

خانوادگي 

 دانش آموز

رشته  كد ملي

 تحصيلي

نام و نام خانوادگي  رتبه استاني جنسيت

كارگاهي دبير

 هنرآموز()

نام و نام خانوادگي 

 مدير مدرسه

 دوم اول پسر دختر 
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 (دو خت سرويس آشپزخانه )رشته كمک خياطداوري  ( 3كاربرگ شماره 
 

 شهر / استان:               مدرسه:                 نام و نام جان ادگی دانش رم ز: 
امتیاز 

کسب 

 شده

 ردیف عملآرد بارم

 6 
طریقه قراردادن الگوی آماده بر روی پارچه، پشم شیشه و آستری)خط راستا 

 الگو و راه پارچه( 
1 

 8 
گذاری الگوی آماده بر روی پارچه، استفاده از ابزار انتقال، نصب و  عالمت

 پشم شیشه و آستری
2 

 3 انتقال طرح بر روی پارچه 5 

 8 
نقاط موازنه و دوالی بسته و  پشم شیشه و آستری )اضافه درز،برش پارچه، 

 باز(
4 

 5 استفاده صحیح و مناسب از میز برش 3 

 6 ترتیب صحیح قرار دادن قطعات بر روی هم 5 

 7 گرداتصال قطعات به یکدیگر با کوک درشت و سوزن ته 7 

 7 
پایه و  آماده کردن ماشین دوخت)سوزن، نخ کشی، ماسوره و ماکو، نصب

 تنظیم ماشین دوخت(
8 

 9 سر دوزی دور کار  6 

 
18 

 4و دوخت بندینک 8، خطوط پنبه دوزی )پایه شفاف(6چرخکاری درزها
 

صووورت تسوواط دانو آموز(کار با ماشووین دوخت راسووته دوز و پایه پنبه )در  11

 دوزی بال مانع است.

 
8 

 سه بخیه باندروبان دوزی پایین کار با استفاده از دوخت زیگزاک 
11 

سته       )در   شین دوخت را ساط دانو آموز( گان دوزی پایین کار با ما صورت ت

 دوز بال مانع است.

 12 گادوزی طرح داده شده 5 

 13 تمیزی کارپس از اتمام 2 

 14 ای و پایان کاراتو کاری بین مرحاه 5 

 15 استفاده بهینه از مواد مصرفی 3 

 18 بهداشت در حین انجام کاررعایت نکات ایمنی و  4 

 جمع امتیازات 111 

 

 امضاء:          نام و نام خانوادگي داور:                                                                تاريخ:                                            
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(دو خت سرويس آشپزخانه)رشته كمک خياط  مورد نياز تجهيزات، ابزار و مواد مصرفي   ( 4كاربرگ شماره   
 

 مالحظات واحد تعداد مشخصات فنی نام تجهیزات /ابزار ردیف

  دست اه 1 جان ی یا راسته دوز ماشین دوخت 1

  دست اه 1 سه نخ ماشین دوخت )سردوز( 2

3 
 مخص ص ماشین دوجت جان ی پایه معمولی و شفاف  

  عدد 1
 مخص ص ماشین راسته دوز گان دوزیپایه پنبه دوز و 

  عدد 1 بدون بازو صندلی چرخدار 5

  عدد 1 مترمربع2×5/1 میزبرش 6

  دست اه 1 بخار یا پرس اتو 0

 ژانت دار عدد 1 پایه قابل تنظیم میزاتو 8

 57×57ق یه پارچه ق یه 1 رنگ سفید پارچه مخصوص اتو کشی 1

 روق ری و طرح گلدوزی سری 1 شماره گحاری شده الگو  17

  سانت 57 ای چل اریا پنبه پارچه 11

  سانت 57 ای یا متقالچل ارا پنبه آستری 12

  سانت 57 با ق ریک و نیم سانت پشم شیشه 13

14 
 متناسب با جنس پارچه روبان 

 متر یک
 ماشین دوجت جان ی

 ماشین راسته دوز گان دوزی نوار اریب

  عدد 1 پلی استر یا پنبه ای  قرقره یا دوک 15

 متناسب با م رد انتخابی   نخ ک ک و گلدوزی نخ دوخت دستی 16

  عدد 1 مخص ص جیاطی صابون)مِل( یا مداد 10

  عدد 3 رن ی کاربن 18

  عدد 1 جیاطی  قیچی 11

  عدد 1 ن اری مخص ص جیاطی متر 27

  عدد 1  بشکاف 21

  عدد 1 سانتی متر57 خط کو 22

  عدد 1 جیاطی رولت 23

  عدد 4 14شماره  سوزن ماشین دوخت 24

  عدد 3 مخص ص ک ک درشت سوزن خیاطی 25

  عدد 3 8شماره سوزن گادوزی)کرول( 26
  بسته 1 ته مرواریدی سوزن ته گرد 20

  عدد 1 چ بی سای.ک چک کارگاه گادوزی 28
  عدد 1 دستی سوزن نخ کن 21
  عدد 1 فل.ی انگشتانه 37
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 (دو خت سرويس آشپزخانه)رشته كمک خياط الگو رو قوري  ( 5كاربرگ شماره 
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 مشبک بررشته كمک رشته كمک داوري  ( 6كاربرگ شماره 

 

 امضاء:            نام و نام خانوادگي داور:                                                                تاريخ:                               

 

 شهر / استان:                     مدرسه:                  نام و نام جان ادگی دانش رم ز:

ف
دي

ر
 

 بارم موارد و توضيحات مراحل كار
 

 امتياز 

1 
آماده سازی 

 طرح
بررسی طرح جهت  –قیچی کردن کاغذ طرح و تفکیک اجزاء طرح از یکدیگر 

 11 تعیین قرارگیری صحیح روی تخته سه الیی
 

2 
آماده سازی 

ابزار، مواد و 

 تجهیزات

 تشخیص نوع و شماره تیغه اره و انتخاب تیغ اره مناسب  -

 مهارت در بستن صحیح تیغ اره روی کمان  -

 بررسی غاظت چسب و تنظیم غاظت آن در صورت لزوم -

بررسی تخته سه الیی و تشخیص معایب آن ) گره و پوسته شدن الیه های  -
 آن(

تطبیق تخته سه الیی با طرح ) اندازه کای طرح، اندازه اجزاء اصای طرح،  -
 جهت صحیح قرار گیری طرح روی سه الیی(

بندی طرح به قطعات کوچکتر با توجه به اجزاء تشکیل دهنده آن و  تقسیم -
 قیچی کردن کاغذ طرح براساس تقسیمات تعیین شده

 بررسی میز و تخته پیشکار و تنظیم ارتفاع صندلی متناسب با آنها -

-  . . . 

11 

 

 انتقال طرح 3

 روش های انتقال طرح:
 چسباندن کاغذ طرح روی سه الیی با چسب مایع -1

 استفاده از کاغذ کاربن و ترسیم مجدد خطوط طرح -2

نکات قابل توجه در روش اول: چروک نشدن کاغذ طرح در حین چسباندن 
 روی سه الیی

نکات قابل توجه در روش دوم: صاف و یکنواخت بودن خطوط، عدم تغییر ابعاد 
 و اندازه طرح

 تطبیق رگه و بافت تخته سه الیی با فرم و حالت طرح -

 گیری معایب تخته سه الیی در محدوده طرحعدم قرار  -

15 

 

 برشکاری 4
 برش اولیه در صورت لزوم )تقسیم سه الیی به قطعات کوچکتر (  -

برش یکنواخت و صاف خطوط، حفظ اصالت طرح ، حفظ زوایا و جزئیات در  -
 حین برش

21 
 

5 
ساب و 

 پرداخت اولیه

 کنترل، اصالح و رفع معایب احتمالی ناشی از برشکاری -

جداسازی کاغذ طرح از روی قطعات برش خورده )در صورت لزوم( و یا  -
 پاکسازی اثرات مداد و کاربن ناشی از انتقال طرح 

 سمباده زنی سطح قطعات و ...  -

11 
 

6 
نصب مونتاژ و 

به  قطعات

 یکدیگر

قراردادن قطعات در جای مناسب خود ، دقت در چسبکاری و دقت در قرار  -
 گیری قطعه در محل خود

 توجه و حفظ زوایای قطعه کار  -
15 

 

 نهایی پرداخت 7
 –سوهان و سمباده کاری لبه ها و حفظ زواید  –پاکسازی اثرات چسب  -

جالکاری سطح کار در صورت لزوم ) استفاده از افشانه و اسپری سیار و 
 روغن جال(

11 
 

8 
ایمنی و 

 بهداشت
 11 توجه به اصول ایمنی و بهداشت در حین انجام کار -

 

  011 جمع امتيازات
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 مشبک بررشته كمک  مورد نياز تجهيزات، ابزار و مواد مصرفي:   7كاربرگ شماره 

 

 تعداد مشخصات فني عنوان رديف

 1 سانتیمتر 17×  177ط ل و عرض  -سانتیمتر 85اتی  87ارتفاع  میزکار 1

 چهارپایه )تابوره( 2
ر زاگ –بدون دسته  –بدون چرخ  –گردان با قابلیت تنظیم ارتفاع 

 پختی ک تاهی هم داشته باشدا بهتر استب
1 

 1 سانتیمتری 37 کمان اره موئی 3

4 

 )مُشته(مچ پیچ 

زرچار مخص ص باز و بسته 

کردن پیچ های جروسآی 

 کمان اره ب

 

 چ بی یا پالستیآی –
1 

5 
 کمان گیر 

 )کمان جمع کن(

 اب.ار مخص ص جمع کردن دهانه کمان اره در زمان تی یض تیغه اره

 
1 

 1 دارای قابلیت نصب راحت بر روی می. کار تخته پیشکار 6

 1  چسب چوب 0

 تیغ اره  8
مارک مرغ ب زساجت  –پا ملخی  -شماره دوصفر  و یک صفر

 رتمانب
1 

 1 یک ق یه صاب ن رجت ش یی زبرای ماتش بر تیغه اره م ییب صابون 1

 1 میم تی مداد 17

 1 مناسب برای برش کاغح –مت سط  قیچی 11

 1 ز چسب کاتکب چسب نواری کاغذی 12

  2همراه با مته شماره دریل   دریل دستی کوچک 13

1 

برای هر 

 چهار نفر

 1 4شماره  قام مو 14

 1 سای. مت سط چسب رازی 15

 1 جنس مرغ ب –سانتیمتر  47در  37ابیاد  تخته سه الیی 16

 1 سانتیمتری 37 خط کو 10

 1 تخت -دندانه ری.  –سای. ک چک  چوبساء 18

 سری 1 شماره های زبر و نرم –مخص ص چ ب  سمباده 11

 1  چسب زخم 27
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مشبک بررشته كمک  الگو جامدادي:   8كاربرگ شماره   
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مشبک بررشته كمک  الگو جامدادي:   8كاربرگ شماره   
 

 
 

 

 

 

 



14 
 

مشبک بررشته كمک  الگو جامدادي:   8كاربرگ شماره   
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مشبک بررشته كمک  الگو جامدادي:   8كاربرگ شماره   
 

 

 
 

 

 


