بیستمین دوره ی جشنواره ی هنرهای تجسمی

اولین دوره ی المپیاد شایستگی محور

تقویم اجرایی تجمیعی کیفیت بخشی وبهبود فرایند یاددهی-یادگیری (از طریق مسابقات و جشنواره ها)شاخه فنی وحرفه ای

عنوان برنامه

زمان اجرا

عنوان برنامه

زمان اجرا

شناسایی  6هنرجوی برتر هر کالس در رشته های المپیاد

79/01/01

اطالع رسانی به هنرستان ها

بهمن 79

برگزاری آزمون شایستگی برای انتخاب هنرجو(یان) برگزیده ی هنرستان

79/01/11

ثبت نام هنرجویان و بارگذاری آثار در سامانه ی جشنوار

79/1/0-01

ارسال مشخصات برگزیدگان بخش هنرستانی به کمیته ی اجرایی استان

هفته ی سوم فروردین 79

تایید منطقه و ارسال آثار منتخب به استان

79/1/12-11

برگزاری آزمون شایستگی محور توسط استان

79/1/4

داوری استان

79/1/21-2/01

ثبت اسامی و نمره ی هنرجویان شرکت کننده در بخش استانی در سامانه

79/1/01

اعالم نتایج استانی و تقدیر از برگزیدگان استانی

79/2/09

پذیرش هنرجویان راه یافته به مرحله ی کشوری المپیاد شایستگی محور

79/2/16

تایید ارسال آثار برگزیدگان به مرحله ی کشوری از طریق سامانه

79/2/07-11

برگزاری مرحله ی کشوری المپیاد شایستگی محور به مدت  1روز

79/2/19-19

داوری مرحله ی اول کشوری از طریق سامانه

79/2/11-4/9

اختتامیه ی مرحله ی کشوری المپیاد و تجلیل از برگزیدگان

79/2/17

اعالم نتایج مرحله ی اول داوری کشوری

79/4/01

ارسال آثار برگزیدگان استانی به دبیرخانه جشنواره

79/4/07-17

اولین دوره مسابقه ساخت پروژه و دستاوردهای فناورانه (ماشین ابزار)
عنوان برنامه

زمان اجرا

داوری مرحله ی نهایی کشوری

اطالع رسانی به استان ها و ابالغ بخشنامه

بهمن 79

برگزاری آزمون عملی

ثبت نام در سامانه توسط متقاضی

تا79/01/11

افتتحایه نمایشگاه آثار و مراسم اختتامیه

دریافت فرم ها توسط مدیریت هنرستان و ارسال به اداره کل استان

تا79/01/11

داوری آثار و طرح های توسط داور منتخب استانی

تا79/0/19

عنوان برنامه

ارسال آثار برگزیده توسط استان به کمیته داوری دبیرخانه

تا79/1/1

اطالع رسانی به استان ها

داوری اولیه آثار دریافتی و اعالم نتایج طرح های پذیرفته شده

تا79/1/07

اطالع رسانی استان ها به ادارات تابعه و ادارات به هنرستان های مجری

فرصت اعتراض برای طرح های رد شده در داوری اولیه

تا79/1/20

ثبت موقت ایده در سامانه و سایر فعالیت های مرتبط و ویرایش ایده

79/0/11-1/10

بررسی اعتراض ها و اعالم نتایج نهایی طرح های پذیرفته شده

تا79/2/7

ثبت نهایی ایده های مصوب شده هنرستان ها در سامانه

79/1/11

ارسال دست ساخت های طرح های پذیرفته شده و طرح های درحال ساخت

تا79/4/20

داوری ایده های ثبت شده و ارسال لیست ایده های برگزیده های برگزیده به کمیته

79/4/01

داوری نهایی و اعالم رتبه های برتر

تا79/1/01

جمع بندی ،تایید و ارسال ایده ها مطابق جدول سهمیه

79/4/01

افتتحایه نمایشگاه آثار و مراسم اختتامیه و تجلیل از آثار برتر

پاییز 79

مرحله ی اول داوری کشوری

79/1/11

اولین دوره مسابقه ساخت پروژه و دستاوردهای فناورانه (الکتروتکنیک ،الکترونیک و مکاترونیک)
عنوان برنامه
اطالع رسانی به استان ها
اطالع رسانی استان ها به هنرستان های مجری

زمان اجرا
بهمن 79

اولین دوره جشنواره ایده بازار و طرح های خالقانه و نوآورانه

عنوان برنامه

داوری اولیه استان و ارسال طرح ها به کمیته اجرایی استان

تا 79/1/11

اطالع رسانی استان ها به هنرستان های مجری

مرحله ی اول داوری و انتخاب طرح های برتر و اعالم نتایج

تا 79/4/11

مرحله نهایی و دفاعیه
برگزاری نمایشگاه
افتتحایه نمایشگاه آثار و مراسم اختتامیه

پاییز 79

پاییز 79

اولین دوره مسابقه ساخت پروژه و دستاوردهای فناورانه (صنایع شیمیایی)

جمع آوری فرم های مربوطه توسط استان

جمع آوری طرح های سراسر کشور

بهمن و اسفند79

مرحله ی نهایی(دفاعیه) و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز

تا 79/0/11

جمع بندی و ارسال طرح ها به استان مجری

زمان اجرا

انتخاب ایده های برتر و اعالم دبیرخانه ی مرکزی

اطالع رسانی به استان ها

تا 79/2/02

79/1/6-9

مرحله نهایی و دفاعیه ،برگزاری نمایشگاه و مراسم اختتامیه

زمان اجرا
بهمن 79
پاییز 79

اولین دوره جشنواره ی الگوهای فعال تدریس مبتنی بر شایستگی(شبکه و نرم افزار – مکانیک خودرو)
عنوان برنامه

زمان اجرا

اجرای مرحله ی منطقه ای و معرفی نفر برتر به اداره کل استان

تا 79/1/21

اجرای مرحله ی استانی و معرفی نفر برتر به دبیرخانه های کشوری

تا 79/2/21

اجرای مرحله ی کشوری و معرفی نفرات برتر کشوری

مرداد شهریور 79

