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  کاردانششاخه هنري هاي مهارتجشنواره دوره  زدهمیندوا وه نامهشی

  )96 -97سال تحصیلی ( 

نظر به نقش شاخه کاردانش در توسعه فرهنگ کار و ترویج مهارت هاي شـغلی و بـا توجـه بـه لـزوم برگـزاري       

دي خـود و همچنـین ارتقـاء    برنامه هاي مستمر به منظور تشویق و ترغیب دانش آموزان در تقویت بنیه علمی و کاربر

نیـز ارج نهـادن بـه ارزش هـاي      وسطح کیفی آموزش هاي مهارتی در باالبردن دانـش و روحیـه نـوآوري هنرجویـان     

مـورخ  68/9374/440و بخشنامه شماره  11/9/81مورخ  68/8015/440فرهنگی و هنري ایران زمین، پیرو شیوه نامه 

دوره جشـنواره مهـارت هـاي     دوازدهمـین "شی معاونت آموزش متوسـطه  با استفاده از اعتبارات کیفیت بخ و 5/9/84

  .با رعایت موارد ذیل برگزار می شود "هنري هنرستان هاي کاردانش

هایی که هر  ها و زمینهمی توانند در رشتهکاردانش هاي هاي هنري هنرستان در این جشنواره، هنرجویان محترم رشته

  .کنند شرکتي خود  با ارائه آثار برگزیده شوند،آموزشی تعیین می  يبرنامه ریزسال با توجه به شرایط و 

o هاي کالسی میان هنرجویان و با راهنمایی و نظارت مسئوالن هنرسـتان آغـاز    مراحل جشنواره از رقابت

گذر از سطح ناحیه و شهرستان به مرحله استانی وارد مـی شـود و سـپس بـا داوري مرحلـه       باشده و 

  .شوند به پایان خواهد رسیدات برتر در هر رشته و زمینه انتخاب میکشوري که در آن نفر

تواند به تشکیل دوره هاي باز آموزي، نوسازي و بهسازي تجهیزات و نحوه جـذب  این جشنواره بعد از حصول نتیجه می

  .هنر جو در رشته هاي مختلف کاردانش کمک  نماید

 شنهنرسـتانهاي کـاردا   پایه یازدهم  صرفا براي هنرجویانکه  هراز این رو شیوه نامه اجرایی این دوره از جشنوا

  .به شرح ذیل اعالم می گردد برگزار خواهد شد،
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 :مراحل جشنواره - 1

ریـزي   نظر به اینکه برگزاري جشنواره با اهداف و انگیزه هاي آموزشی و پرورش استعداد و قوه خالقه هنرجویان برنامـه 

رنـگ شـدن   پر روحـی و عـاطفی و   افزایش انگیـزه  راي هر یک از سطوح باعث اج دقیق  ي شده است و توجه به نحوه

لذا می بایست مجریان و ناظران محترم در اجراي هـر یـک    هاي این برنامه در بین شرکت کنندگان خواهد شد،  ارزش

  .از این سطوح نهایت دقت و حساسیت در بخش داوري آثار و ارزیابی آنان داشته باشند

  :  مرحله شهرستان و منطقه جشنواره در -1-1

  :اعضاء کمیته اجرایی 

  )رئیس کمیته( رئیس اداره   -

  )قائم مقام کمیته (  معاون آموزشی -

  ) دبیر کمیته ( کاردانشآموزش هاي فنی وحرفه اي و کارشناس  -

  )عضو کمیته( ذیربط هاي مدیران هنرستاندو نفر از یک الی  -

 )عضو کمیته( ري کاردانش دو هنر آموز مجرب و متخصص در رشته هاي هن -

  

  :وظایف کمیته اجرایی 

  ؛اطالع رسانی به هنرآموزان و هنرجویان رشته هاي هنري -

 ؛تمهید مقدمات در راستاي ثبت نام متقاضیان و گردآوري آثار آنان -

 ؛تشکیل هیأت داوران -

 ؛نظارت بر داوري آثار -

تاییـد شـده   ( نامـه یان و تکمیل فـرم تعهد آثار ارسالی توسط هنرجو حقوق مالکیت معنويحصول اطمینان از   -

 ؛1)توسط هنر آموز و مدیر واحد آموزشی

 ؛ارسال آثار منتخب به کمیته اجرایی استان -

 ؛تقدیر از منتخبین در مرحله شهرستان -

  

  

                                                             
 اجرا شده باشد و این هنرجو در حال حاضر نیز توانایی اجراي اثري مشابه و با) مالک و صاحب امضاي اثر( اثر ارسالی می بایست توسط شخص هنرجوي متقاضی  - 1

 هنرجو خود مالک قانونی اثر باشد و. چنین در سنوات قبل اثر مورد نظر براي این جشنواره  ارسال نشده باشدهمان کیفیت را داشته باشد و هم
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شهرسـتان و   اجرایی  کمیته های کاردانش اختصاص دارد، ثار هنرجویان هنرستانآجشنواره که به  این مرحله از در   

هـای  ها و امکانات موجـود دیگـر سـازمان    بکارگیری توانایی با وآموزش و پرورش با نظارت ریاست محترم اداره  قهمنط

جشـنواره نمـوده   از گوناگون ملی و مذهبی اقدام به برگزاری این سطح  های توانند به مناسبتمرتبط در شهرستان، می

و با برپـایی نمایشـگاهی از    این مراسم انجام دهدهای مورد نظر در کنار  و داوری آثار را برای انتخاب برگزیدگان رشته

بـه همـراه    را آثار برگزیده شـده و ضمناً  .های گوناگون هنری سبب تشویق شرکت کنندگان شود آثار هنرجویان رشته

  .اداره کل آموزش و پرورش استان خود ارسال نماید واحد مربوط در بههر اثر  مشخصات کامل

استاندارد یا رشته مهارتی در واحد آموزشی یا منطقه، کسب باالترین نمره عملی  مالک تعیین نفرات منتخب در هر

  .می باشد) مصاحبه علمی(و نظری ) ارزیابی اثر(

یـک نفـر انتخـاب و بـه      ،در هریک از عناوین رشته های اعالم شده برای جشنواره در مرحله شهرسـتان   -

 . مرحله استانی راه می یابد

در مرحله واحد آموزشی و منطقه در هر رشـته مسـاوی باشـد،     هنرجوکه نمره نهایی دو یا چند در صورتی  : 1تبصره   

 هنرجـو دو یا چنـد  نمره  و در صورتی که. که دارای نمره باالتری در بخش عملی می باشد، انتخاب خواهد شد هنرجویی

  .ه انتخاب شودبه قید قرعه نفر برگزیدباشند، می بایست  ی داشتهدر همه بخش ها شرایط یکسان

بـه  ) اعم از دختر یـا پسـر  ( رفًا دو نفربه طور معمول در مرحله استانی برای هر استاندارد یا رشته مهارتی ص : 2تبصره  

هنری عنوان نفرات برگزیده انتخاب و به مرحله کشوری معرفی خواهند شد، اما نظر به اینکه توسعه و ترویج رشته های 

منتخـب متغیـر خواهـد بـود کـه در       هنرجویـان در برخی از رشته های هنری تعـداد   ،شدیکی از اهداف جشنواره می با

  .توضیحات هر یک از رشته های جشنواره، تعداد نفرات ذکر خواهد شد

  :جشنواره در مرحله استان -2-1

  :اعضاء کمیته اجرایی استان

  ؛ )رئیس کمیته( مدیرکل -

 ؛ )قائم مقام کمیته( متوسطه  معاون آموزش -

  ؛پشتیبانی توسعه مدیریت ومعاون  -

 ؛ )دبیر کمیته( رئیس اداره فنی و حرفه ای و کاردانش -

  ؛رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی -

  ؛ )عضو کمیته(کارشناس مسئول آموزش کاردانش  -

یک نفر هـم هنرآمـوز رشـته هـای     (و  )سرگروه آموزشی رشته های هنر کاردانش استان(نفر کارشناس هنر  دو -

 ؛عضو کمیته  و هنری انمشاوربه عنوان ) دانش باشدهنر کار
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  :وظایف کمیته اجرایی استان

 ؛ارسال دستورالعمل و اطالع رسانی در سطح استان -

  ؛تمهید مقدمات برای ثبت نام متقاضیان -

 ؛ )گان  شرکت کنندهمربوط به ( ت جمع آوری آثار هنری تعیین حداکثر دو هنرستان جه -

 ؛اره در سطح شهرستان و منطقهنظارت بر اجرای جشنو -

  ؛تشکیل هیأت داوران مرحله استانی -

 ؛اجرای جشنواره در سطح استان -

 ؛نظارت بر داوری آثار مرحله استانی -

تأییـد شـده    و تکمیـل فـرم تعهـد    2آثار ارسالی توسط هنرجویـان معنوی مادی و مالکیت  حقحصول اطمینان از  -

  *؛ء هنرجوو اولیا توسط هنر آموز و مدیر واحد آموزشی

 ؛ارسال آثار منتخب به ستاد مرکزی جشنواره مرحله کشوری -

 ؛از منتخبین در مرحله استانشایسته  تقدیر -

  

و منـاطق تحـت     ریزی و اجرای جشنواره در سطح شهرستان ضمن نظارت بر برنامهاستانی اجرایی جشنواره  کمیته

شهرستان ها را مورد بررسی و ارزیـابی قـرار داده و در هـر     آثار ارسالی از ، پوشش خود، با تشکیل کمیته داوران استانی

شـرکت  فهرسـت اسـامی    عالوه برثبت نام آنها از طریق سایت جشـنواره ،  نفرات برگزیده خود را تعیین و رشته و زمینه

 نـان  آتصاویر دیجیتالی آثار  منتخب را به همراه  سوابق تحصیلی هنرجویان، عکس، تایپ شده فرم مشخصات ،کنندگان

  ).طبق جدول زمانبندی پیوست(  خانه جشنواره ارسال نماینددبیر به) به صورت لوح فشرده(

شهرستان و نواحی آموزش و پرورش استان در هر رشته یـا اسـتاندارد در    /مناطق نفرات اولآزمون استانی بین     

  .دو بخش به شرح ذیل برگزار می شود

 ) درصد امتیاز 70(ارزیابی و داوری اثر  -1

 )درصد امتیاز 30(آزمون عملی و مصاحبه علمی  -2

  

ارزیـابی اثـر،   ( در مرحله استانی کسـب بـاالترین نمـره از مجمـوع نمـرات      هنرجویان  مالک تعیین نفرات برگزیده -

 .خواهد بود) آزمون عملی استاندارد یا رشته مهارتی و مصاحبه علمی

 

                                                             
 اجرا شده باشد و این هنرجو در حال حاضر نیز توانایی اجرای اثری مشابه و با) مالک و صاحب امضای اثر( اثر ارسالی می بایست توسط شخص هنرجوی متقاضی  ٢

  هنرجو خود مالک قانونی اثر باشد و. داشته باشد و همچنین در سنوات قبل اثر مورد نظر برای این جشنواره  ارسال نشده باشدهمان کیفیت را 
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درصـد کـل امتیـاز     70) دارد آموزشی یا رشته مهـارتی  در هر استان( چنانچه جمع نمره نهایی هنرجویان برگزیده  -

 .توانند به مرحله کشوری معرفی شوندباشد، می

  

پـس از داوری  کـه  . در هر استاندارد یا رشته مهارتی در مرحله استانی دو نفر به مرحله کشوری معرفی می شوند :توجه

در جشـنواره کشـوری    دو آنـان   هر یک یا ورحضامکان ) درصد امتیاز 70مشروط به کسب حداقل (مرحله اول کشوری 

  .اعالم خواهد شد

برای حضور هنرجویان منتخب استانی در مرحله کشوری جشنواره مهـارت هـای هنـری، شـرط      : 3تبصره 

  .معدل نیاز نمی باشد

پـذیر  های دیگر امکـان  یا رشته در صورت نداشتن شرکت کننده در یک زمینه، افزایش سهمیه استان در زمینه : 1تذکر

  .بود نخواهد

) که آدرس آن متعاقباً اعالم خواهد شد(جشنواره  از طریق سایتار بر اساس تصاویر ارسالی استان داوری آث :2تذکر

شود و نفرات برگزیده هر رشته را مشخص و به استان جهت اعزام ستاد مرکزی جشـــنواره انجام میداوران توسط 

مهلت ارسال آثار محدود و به زمان تعیین شده خواهد بود  بدیهی است. د شدبرگزیدگان به مرحله کشوری اعالم خواه

   .و امکان ارسال آن پس از اتمام زمان تعیین شده وجود نخواهد داشت

مشخصات و تعداد تصاویر مورد نیاز برای هر اثر در هر رشته، در جدول مشخصات و موضوعات جشنواره ذکر  :3تذکر

  .اری از آثار به آن موارد توجه شودلذا برای عکسبرد. خواهد شد

افراد آثار را به  لذا عکسبرداری از؛ کیفیت تصاویر دیجیتالی آثار برداوری آنها تاثیر خواهد داشت بدیهی است :4تذکر

  .کنید واگذارمتخصص و آگاه 

اند ممانعت تهمدیر واحد آموزشی عنایت نموده از ارسال آثاری که طی سنوات قبل در جشنواره شرکت داش :5تذکر 

  .بعمل آورد
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  :استان موظف است ای و کاردانشاداره فنی و حرفه :یادآوری

و نیز ارسال اصل آثار برگزیدگان به محل برگزاری  استانهنرجویی و  یاعزام نفرات برگزیده برایتمهیدات الزم  -1

  .جشنواره مرحله کشوری را فراهم آورد

رسالی توسط هنرجویان و تکمیل فرم تعهد تایید شده توسـط  هنرآمـوز و   آثار ا حقوق مالکیت معنوی اطمینان از  -2

 .3مدیر واحد آموزشی

در مراحل استانی و کشوری، پس از اتمام مرتبط آنان  هنرآموزانو به منظور تشویق و ترغیب هنرجویان برگزیده  -3

  . ان قدردانی شودآن، از جشنواره با برگزاری نمایشگاهی از آثار شرکت کنندگان و برگزیدگان در استان خود

مراحل مرتبط آنان در هنرآموزان  وشرکت کننده در جشنواره  جمع آوری آمار و مشخصات کل هنرجویان -4

 *جشنواره کمیته کنترل و نظارت برشهرستان و استان و ارسال آن به 

  ارتباط مداوم با سایت جشنواره مهارتهای هنری و کسب اطالعات الزم از طریق آن سایت -5

  

  

اداره کل نظر به اینکه مدیریت، کنترل و برنامه ریزی سایت جشنواره مهارت های هنری در اختیار  *

اطالعات مربوط به فرمت جداول آمار، آدرس و زمان ، لذا آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی است

ارسال آمار و اطالعات هنرجویان و هنرآموزان، متعاقباً پس از هماهنگی با آن استان و از طریق سایت 

  .جشنواره اعالم خواهد شد

                                                             
  .مراجعه شود 2به زیر نویس صفحه شماره  - 3
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    :مرحله کشوريدر جشنواره  -3-1

امکان بازدید عمومی از دستاوردهای آموزش هنـری در  ، نمایشگاه از آثار برگزیدگان کشوریدر این مرحله نیز با برپایی 

هـای گونـاگون در    هـا و روش  و در کنار آن نیز امکان آشنایی و رویـارویی بـا شـیوه    خواهد گردید کاردانش فراهم شاخه

  .خواهد شد میسرآفرینش آثار هنری برای برگزیدگان کشوری و بازدیدکنندگان گرامی 

هـر  هـای ذاتـی   تر آثار، شیوه داوری آثار براسـاس شـاخص   جش، داوری و ارزیابی دقیقبه منظور فراهم آوردن امکان سن

  .شده است عملی نیز پیش بینی پروژهشود و افزون بر آن برای هنرجویان برگزیده تعریف می رشته

  :کشوریمرحله  ستاد اجرایی وظایف  -1-3-1

 ، اسـکان، حراسـت و  آزمـون  ،تبلیغـات  :کمیته های ل تشکی تحت نظارت دبیر جشنواره ، بامرحله کشوری  ستاد اجرایی

  :فعالیت خود را در قالب برنامه های ذیل شروع می نماید  پشتیبانی

 ؛کاردانشهنر دفتر جشنواره مسابقات و هماهنگی با ستاد مرکزی  -

 ؛)یق رسانه ملیو انعکاس از طر.... چاپ پوستر، بروشور، (برنامه ریزی، اطالع رسانی و انجام امور تبلیغاتی الزم  -

 ی؛اوری آثار توسط هیأت داوران کشورتمهید مقدمات و امکانات اجرایی جهت برگزاری مراحل د -

 ؛جمع بندی نتایج داوری آثار و اطالع رسانی به استان های مربوط -

عملـی خـاص هنرجویـان برگزیـده      پـروژه داوری و برگـزاری   مراحل دوگانه تمهید مقدمات و تأمین امکانات اجرای -

 ؛... و  مجریان و مدعوین داوران، کارشناسان، وری و اسکانکش

 ؛طی روزهای برگزاری جشنوارهکشوری، برگزیده  برگزاری نمایشگاه از آثار هنرجویان -

 ؛در مرحله کشوری و گزارش مختصر جشنواره چاپ و انتشار کتاب جشنواره حاوی آثار برگزیده از هنرجویان -

 ؛وکارشناسان و مدعوین ستادی همراهان پذیرش و اسکان هنرجویان، -

 اختتامیه؛ اجرای افتتاحیه و -
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  :شرایط و ضوابط شرکت کنندگان -2

  : شرایط هنرجویان -1-2

 .هنرستانهای شاخه کاردانش برگزار می شود  پایه یازدهم بین هنرجویان این جشنواره در -

های دولتـی و غیـر    تانهنرس(کاردانش  های های هنر شاخههنرجویان رشته ،های هنریجدول عناوین رشتهبراساس  -

 .شرکت کنند مرتبط با رشته تحصیلی خود  توانند در یکی از زمینه های تعیین شدهمی) وابسته/ دولتی

  .تواند با یک اثر و در یک زمینه مرتبط با رشته تحصیلی خود در جشنواره شرکت کندهر هنرجو صرفاً می:  5تذکر

  

 :یان در مرحله کشوري و انتخاب نفرات برترویژه هنرجوو مصاحبه علمی عملی  پروژه -2-2

 .نیز گرفته خواهد شدو مصاحبه علمی عملی  پروژه ،در مرحله کشوری از هنرجویان شرکت کننده افزون بر داوری �

مهارت و توانایی عملی هنرجویان خواهد بـود و شـامل مـواد درسـی دیگـر در رشـته        ارزیابیعملی صرفاً برای  پروژه �

 .شودنمیتحصیلی ایشان 

 

پروژه عملی این امکان را به هنرجویان می دهد تا به هیأت داوران اثبات نمایند، اثر ارسالی متعلق به آنان بوده و  :6تذکر

های الزم و لذا چنانچه هیأت داوران تشخیص دهند که هنرجو از توانایی. توانایی اجرای مجدد آن را خواهند داشت

  .ر رفته در اثر ارسالی برخوردار نیست، هنرجو را از دور رقابت حذف خواهند نمودهای بکامطلوب در حد تکنیک و مهارت

  

 با توجهها انجام خواهد شد، ضروری است استان نیمه اول اردیبهشت ماه درنظر به اینکه داوری آثار مرحله کشوری 

مرحله منطقه تا مرحله کشوری  را از یهنرمهارتهای مقدمات برگزاری جشنواره  ارائه شده،به جدول زمان بندی شده 

  .را فراهم آورده و دبیرخانه مرکزی را در هرچه بهتر برگزار نمودن مرحله کشوری یاری نمایند

  

  هاي هنري شاخه کاردانشجدول زمان بندي برگزاري جشنواره مهارت

  1397تیرماه یا مرداد    1397خرداد   1397اردیبهشت   1397فروردین   1396اسفند ماه 

جشنواره مرحله  پایان

  استانی

بارگذاری تصاویر آثار 

هنرجویان در سایت 

  جشنواره

داوری مرحله اول، 

براساس تصاویر ارسالی در 

  سایت جشنواره

ارسال آمار و اطالعات 

و هنرآموزان به  هنرجویان

  کمیته کنترل و نظارت

  جشنواره مرحله کشوری

  



 

 

  

 97-1396رت هاي هنري شاخه کاردانش عناوین رشته هاي دوازدهمین جشنواره مها
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ف
دی

ر
 

 گرایش
  عناوین استانداردهاي

 مورد نظر
 انداردکد است

هاي مهارتی مجاز به شرکت نام رشته 

 در جشنواره

اي کد رایانه

  رشته
  آثارموضوع و مشخصات 

  سنتینقوش طراحی   1

  طراحی نقوش ختایی و اسلیمی - 

  طراحی نقوش هندسی - 

  ف، ه - 1/01 - 83

  ف، ه - 2/01 - 83

  تذهیب و تشعیر - 

  نگارگري - 

  نقاشی ایرانی - 

  کاغذسازي - 

  منبت کاري - 

  هنرمعرق کاري - 

  کاريخاتم  - 

  خاتم سازي - 

  طراحی طال و جواهر - 

  تراش و تزئین شیشه و کریستال - 

  کاشی سازي هفت رنگ - 

  سفالگري - 

  سفال و لعاب - 

  هنر آینه کاري - 

  )سنتور و ساز ضربی(سازسازي  - 

  )سنتور و سه تار(سازسازي  - 

  )سه تار وسازضربی(سازسازي سنتور  - 

  قلمزنی روي فلز - 

  تراش سنگ هاي قیمتی - 

  طراحی نقشه فرش - 

  معرق کاشی - 

  صحافی و جلدسازي - 

  چاپ باتیک و قلمکار - 

  چاپ باتیک و سیلک اسکرین - 

1 -9907  

1 -9906  

1 -9841  

1 -9940  

1 -9887  

1 -9945  

1 -9888  

1 -9846  

1 -6226  

1 -9944  

1 -6237  

1 -9891  

1 -9836  

1 -9922  

1 -9926  

1 -9917  

1 -9918  

1 -9737  

1 -9847  

1 -9869  

1 -9839  

1 -9850  

1 -9848  

1 -9849  

   قالب شمسه یا لچک ترنجطراحی یک اثر مستقل در  :موضوع

  

  نویسمداد طراحی یا قلم راپید یا روان:ابزار مورد استفاده - 

 سانتیمتر 150×90ابعادسانتیمتر و حداکثر  90×60حداقل ابعاد  - 

 2طراحی سنتی درجه  - 

  1طراحی سنتی درجه  - 

  د. ص- 81- 2/6

  د. ص- 81- 1/6

  ف. ش- 83- 1/1  طراحی نقوش سنتی - 

 عکاسی 2

 لتاعکاسی دیجی - 

 عکاسی سیاه و سفید - 

  ه.ف - 08 /1 - 84

  ف ه-2/08- 84

 

 عکاسی دیجیتال - 

 عکاسی  - 

1 - 9921  

1 -9908 

   انسان- 3 طبیعت- 2خدا - 1 :سه عکس در باره :موضوعات

  سانتیمتر 30×40حدود ابعاد  - 

 ه.ف - 01 /11 - 84 طراحی عمومی -  عمومی طراحی 3

  چهره سازي - 

  طراحی طال و جواهر - 

  )وترمیم دوخت(دستیاري طراحی لباس  - 

  هاي نمایشیدستیاري تهیه لباس - 

1 -9916  

1 -6226  

1 -9924  

1 -9923  

   )ترکیب وسایل چوبی، فلزي، شیشه اي و پارچه( :موضوع

براساس ) ...مداد، زغال، مرکب، گچ و (احی با یکی از ابزارهاي طر - 

  استاندارد طراحی عمومی 

 سانتیمتر 70×50سانتیمتر و حداکثر  40×30حداقل ابعاد  - 



 

 

  

 97-1396رت هاي هنري شاخه کاردانش عناوین رشته هاي دوازدهمین جشنواره مها
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ف
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 گرایش
  عناوین استانداردهاي

 مورد نظر
 کد استاندارد

هاي مهارتی مجاز به شرکت رشته 

 در جشنواره

اي کد رایانه

  رشته
  آثارموضوع و مشخصات 

  چاپ باتیک -   چاپ باتیک 4
  ف،ه - 20/ 1 - 84

  ص،د 81 - 07/  1

  چاپ باتیک و قلمکار - 

  چاپ باتیک و سیلک اسکرین - 

  چاپ دستی - 

1 -9848  

1 -9849  

1-9920  

  چاپ دو رنگ براي روسري :موضوع

 سانتیمتر 60 × 60و حداقل  70 × 70حداکثر : ابعاد

  مشبک کاري  5
 هنر مشبک کاري - 

  درودگري - 

  ف،ه - 04/ 2 - 83

  ف،ه- 04/ 1 - 83

  هنر معرق کاري - 

  هنر خاتم کاري - 

  هنر منبت کاري - 

  )سنتور و ساز ضربی(سازسازي  - 

  )سنتور و سه تار( سازسازي - 

  )ر وسازضربیتاسه( سازسازي سنتور - 

1 -9945  

1 -9888  

1 -9887  

1 -9926  

1 -9917  

1 -9918  

جعبه (ساخت یک اثر کاربردي مشبک بري با کمان اره مویی  :موضوع

  ...)دستمال کاغذي، جاي قاشق و چنگال، قاب آینه، و 

  سانتیمتر  50×50×50حداکثر ابعاد  - 

  .ه و یا الگوبرداری شودمی توان الهام گرفت زیر از طرح های موجود در سایت *
www.tarhdooni.ir  

ورود آثاري که با لیزر برش داده شده باشند، در جشنواره ممنوع  *

 .است

  ف،ه- 04/ 10 -83  پاپیه ماشه -   پاپیه ماشه  6
  تذهیب و تشعیر - 

  نگارگري - 

1 -9907  

1 -9906  

ساخت یک کاسه یا ظرف که با طرح هاي سنتی تزئین شده  :موضوع

  .باشد

  رسانتیمت 30×30×30حداکثر ابعاد  - 

  چرم  7
  حکاک روي چرم - 

  معرق کار چرم - 

1-003 -77 -7536  

1-002 -77 -7536  

 دوزنده کفش - سراجی  - 

  کیف - سراجی - 

1 -6135  

1 -6136  

ساخت یک اثر تزئینی با تکنیک معرق چرم که به روش  :موضوع

   تزیین شده است) بصورت دستی( حکاکی

  سانتیمتر 50×50حداکثر ابعاد  - 

  هنر فرش  8
 2باف درجه  گلیم - 

 1باف درجه گلیم  - 

3/2/54/54- 7 

3/1/54/54-7 
 6225 - 1 هنر فرش - 

  .بافت یک گلیم به طرح و روش دلخواه  :موضوع

  سانتیمتر 100×  70 حدود ابعاد - 

   )بدل(و یک گردن آویز ) بدل(یک جفت گوشواره  :موضوع 6131- 1 طال و جواهرسازي -  8-2/1/10/80 طال و جواهرسازي -  طالو جواهرسازي 9

  گرافیک 10
  حی گرافیک سیاه و سفیدطرا - 

  طراحی گرافیک رنگی - 

  ف،ه - 01/ 8 –٨٣

  ف،ه -  01/ 9 - 83

  گرافیک رایانه اي - 

  صفحه آرایی - 

  طراحی بسته بندي - 

 تصویر برداري - 

 عکاسی دیجیتال - 

  عکاسی - 

1 -9901  

1 -9909  

1 -9905  

1 -9904  

1 -9921  

1 -9908  

   :موضوعات

کوه  - دریانوردي(سوژه هاي  طراحی و اجراي راپیدي آرم براي -1

  )دوچرخه سواري - نوردي

 سوژهاز مادر و کودک و یک ) خالصه سازي گرافیکی(اجراي استلیزه -2

  دلخواه

  7-3/1/73/95  گلدوزي دستی -   پوشاک   11
  خیاطی دوخت هاي تزئینی - 

  دوخت لباس هاي محلی - 

1 -6148  

1 -6150  

- دوزيدوزي،گالبتوندوزي،تکهشبکه: هايبکارگیري دوخت :موضوع

  دوزي در یک اثر تابلوییپولک دوزي،دوزي، قالبزغره

  سانتیمتر 50 × 50و حداکثر  30×40حداقل : اندازه اثر - 
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