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 تعاليبسمه
 

 برگزاری المپیاد فرش دستباف ايران نامهشیوه

 

 مقدمه:
المپياد فرش دستباف ایران با هدف ایجاد انگيزه رقابت و سنجش سطح دانش و مهارت هنرمندان عرصه 

شود. به این منظور با استفاده برگزار مي)دانش آموزی(  برای هنرجویانسطح  سال جاری درهنرـ صنعت فرش در 

های مختلف برگزار وسط دستگاهكه ت هاالمپيادنظران و تلفيق تجارب حاصل از سایر و صاحب متخصصاناز نظر 

 طراحي شده است. ،كندای مناسب و كارآمد كه بتواند به درستي ميزان توانمندی آنان را ارزیابي شده، شيوه

های مختلف، تانانتخاب برگزیدگان اسسازی شرایط به منظور هماهنگي و یكسان نامهشيوهاین 

 ، تهيه شده است.المپيادن شرایط و نظارت دقيق بر نحوه اجرای اتسهيل در شركت تمامي واجد

 اهداف:
 فرش دستباف هنرجویانهای علمي ایجاد انگيزه به منظور تحصيل علوم و كسب مهارت -1

 رشته فرش دستباف  هنرجویان علمي و عمليارزیابي توان  -2

 و مستعد و نمونه در سطح كشور هنرجویانشناسایي  -3

های مختلف مرتبط با آن از طریق پوشش تبليغاتي بيشتر جامعه با فرش دستباف در رشتهآشنایي  -4

 مناسب

 تعاريف:

 :شودمیهاي ذيل به اختصار در متن تعريف واژه: 1ماده 

 مركز ملي فرش ایران  :مركز -1-1

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  سازمان: -2-1

رشته فرش  ایحرفهو فني دانشهای كارتحصيل در هنرستانشاغل به آموزان دانش ن:هنرجويا -3-1

 دستباف

منتخب  هنرآموزاندانشگاه در رشته فرش، صاحب نظران فرش دستباف و  استادان طراحان سوال: -4-1

  آموزش و پرورش

 المپيادداوری و نظارت بر نحوه اجرای  برایافراد دارای صالحيت  داوران: -5-1
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دستباف فرش  هایرشتهدر  هنرآموزان نفر از 3ن بر اجرای المپياد كشوری متشكل از اناظر :ناظران -6-1

 هستند. هااستان از

استان  هنرجویان منتخبشده و  انجامها كه در سطح استان ایمرحله :المپیاد استاني مقدمات -7-1 

 شوند.تعيين مي

 منتخباناستاني در سطح كشور برگزار شده و  منتخبانكه از بين ای مرحله :المپیاد نهايي مرحله -8-1

 كشور انتخاب مي شوند.

شود كه بر اساس استاني گفته ميمقدمات اصلي در مرحله  منتخبانبه ظرفيت پذیرش سهمیه اصلي:  -9-1

رشته فرش در هر استان، توسط مركز ملي و تعداد هنرجویان شاغل به تحصيل در فعال  هایتعداد هنرستان

 شود.معدن و تجارت هر استان اعالم مي ،ن و رسماً به سازمان صنعتيتعيفرش ایران 

عالوه بر نفرات اصلي معرفي شده یک نفر در هر رشته )با توجه به سهميه( معرفي ذخیره: سهمیه  -10-1

 .شده تا در صورت عدم حضور نفرات اصلي جایگزین شود

 :كنندگانبرگزار 

 و برگزاري المپيادريزي، اجرا ليت برنامهوئسم :2ماده 

طبق  انجام مقدمات استاني .شودميكشوری برگزار  به صورتیک مرتبه  1400درسال این المپياد 

و اداره آموزش و پرورش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همكاری با  نامهشيوهضوابط تعریف شده در این 

تمام مراحل مربوط به مرحله نهایي  منظور برگزاری ریزی، نظارت و هماهنگي بهبرنامهو استان صورت گرفته 

و همكاری سازمان صنعت، معدن و تجارت ایران  مركز ملي فرش تحقيق و ترویجامور معاونت  با مسئوليت

 .استاستان تهران 

 :ضوابط و مقررات

مقرراتي برای  دست آمدهگيری مناسب از فرصت بهبا رویكرد بهره المپيادبه منظور اجرای بهينه  :3ماده 

 شود.در نظر گرفته مي المپيادهر چه بهتر برگزاری 

( و ها)توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با انجام مقدمات استاني 1400در سال المپياد  -1-3

 شود.( برگزار ميبا مشاركت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران )توسط مركز ملي فرش نهایيمرحله 

 شود.برگزار مي1400فقط یک بار در سال  مپيادال -2-3

فني  آموزش و پرورش ودانش های كاربا همكاری هنرستان )دانش آموزی( هنرجویان المپياد در سطح  -3-3

 شود.تحت نظارت مركز برگزار مي ایحرفهو 

 شود.برگزار ميجاری در اوایل بهمن و مرحله نهایي در اسفند ماه سال  انجام مقدمات استاني -4-3

برگزار  هنرجویانرنگرزی در سطح مواد اوليه و ، بافت و طراحيدر سه رشته  المپياد، نهایي در مرحله -5-3

 خواهد شد.

اجرایي پيوست ذكر  جزئياتكليه موارد فني و استانداردهای الزم به منظور برگزاری بهينه المپياد در  -6-3

 شده است.
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بندی اعالم شده مطابق این موظفند طبق برنامه زمان هامعدن و تجارت استانهای صنعت، سازمان :4ماده 

شركت پيوست،  جزئيات اجرایيو  نامهشيوه ستاني به منظور انتخاب و معرفي هنرجویان برتر برای  مقدمات ا

 .كنندبرگزار در مرحله نهایي المپياد 

خواهد و مكاتبات ابالغي مركز اجرایي  جزئياتمطابق  المپيادكرد ها و چگونگي هزینهبرآورد هزینه :5ماده 

 .بود

 :شرايط شركت كنندگان

به شرح زیر  شرایطي، المپيادسازی شرایط حضور متقاضي در به منظور ایجاد رقابت سالم و یكسان :6ماده 

 :شوددر نظر گرفته مي

 .انتخاب شوندو دوازدهم یازدهم  پایهاز  هنرجویان یكليه الزم است -1-6

 .استها و آقایان یكسان شرایط شركت برای خانم -2-6

 منتخبان به عنوانو  كه پس از انجام مقدمات استاني المپياد تعيين شده  كنندتوانند در مرحله نهایي شركت ميهنرجویاني  -3-6

 معرفي شوند.صنعت، معدن و تجارت استان از سوی سازمان 

تعداد سهميه سه رشته عالوه بر هر  يهنرجویتواند برای سطح سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مي -4-6

مرحله نهایي  در ات اصليحضور نفرتا در صورت عدم كندذخيره اعالم  به عنوان در هر رشته، یک نفرمورد نظر

 شوند.جایگزین 

  وظايف برگزاركنندگان

 مرحله استانی:  :7ماده 

انتخاب  صنعت، معدن و تجارت استان با توجه به تقویم اعالم شده از سوی مركز ملي فرش نسبت به سازمان

و اقدام  انجام مقدمات استاني نفرات برتر استاني با همكاری اداره آموزش و پرورش استان تحت عنوان

 .برگزیدگان استاني را جهت شركت در مرحله نهایي به مركز ملي فرش ایران معرفي كند

 :مرحله نهايی :8ماده 

 المپيادزمان و مكان برگزاری  بارهدر هنرجویانرساني به موقع به اطالع -1-8

مورد نياز، محل برگزاری مسابقه، تجهيزات، متخصصان شامل  المپيادتامين امكانات مرتبط با برگزاری  -2-8

 اسكان، تغذیه و . . .

 تهران در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانِ المپيادتشكيل هيات منتخب برگزاری  -3-8

 ي و اعالم نتایج ارزشياب المپياداالت، برگزاری سوطراحي  -4-8

 المپيادبرگزاری در فرآیند تهيه و تنظيم صورتجلسات  -5-8

امور نهایي به عهده معاونت  المپيادهمكاری در  برایتأئيد صالحيت علمي و فني داوران و طراحان : 9ماده 

 .استایران  مركز ملي فرش تحقيق و ترویجِ
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 ستاد برگزاری المپیاد

زیر در مركز ، ستاد برگزاری المپياد با تركيب المپيادگذاری و مدیریت برگزاری به منظور سياست :10ماده 

 د:شوملي فرش تشكيل مي

 تركیب اعضا -1-10

 ستاد ریيس   مركز ملي فرش ایران                                                ریيس-1-1-10

 ستاد دبير   معاون امور تحقيق و ترویج -2-1-10

 عضو ستاد   توليد یا نماینده منتخب توسط معاونت امور معاون -3-1-10

 عضو ستاد   آموزش يس گروهیر -4-1-10

 ستاد عضو   ل روابط عموميوئسم -5-1-10

 عضو ستاد   ای وزارت آموزش و پرورشحرفه –فني یا نماینده دفتر كاردانش -6-1-10

 عضو ستاد   انجمن علمي فرشنماینده  -7-1-10

 شرح وظايف ستاد -2-10
 های علمي و عملي و ضرایب مربوطه و نحوه ارزشيابيبررسي و تأیيد سرفصل آزمون -1-2-10

 دو مرحله علمي و عملي در هر المپيادبررسي و نظارت بر نحوه برگزاری  -2-2-10

 المپيادحضور در مرحله نهایي  برایتهيه و تنظيم برنامه عزیمت طراحان، ناظران و داوران  -3-2-10

 و كشورها تبليغات مناسب و گسترده در سطح استان برایریزی برنامه -4-2-10

مركب از طراحان سوال و  تحقيق و ترویج امور كارشناسي پيشنهادی، از سوی معاونتتأیيد تيم  -5-2-10

 داوران

 جوايز و ياد بودها

مشخص شدن نفرات برتر در سه رشته برای پس از برگزاری مرحله نهایي المپياد و اعالم نتایج و  :11ماده 

 .شدجوایزی اعطا خواهد  برگزیدگانبه رسم یادبود و به منظور تشویق  ،هنرجویان

 

 االجرا است.ها الزمماده تنظيم و از تاریخ ابالغ به كليه استان 12 در نامهشيوهاین  :12ماده 
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 المپیاد فرش دستباف ايراني اياجر جزئیات
یاد  نامهشيوهبه منظور تبيين مواد  جزئيات اجرایيبرگزاری المپياد فرش دستباف ایران،  نامهشيوهبا عنایت به 

 :تهيه شده است زیرشده در دو قسمت 

 بخش اول

 مقدمات استاني المپیاد

 :هاسازمان صنعت معدن و تجارت استانليت وئسم -ماده ا

به انتخاب نفرات برتر  نسبت (مستقر در مركز)سازمان ضمن هماهنگي الزم با ستاد برگزاری المپياد  -1-1

استان تحت عنوان انجام مقدمات استاني اقدام و برگزیدگان استاني استاني با همكاری اداره آموزش و پرورش 

جهت شركت در مرحله نهایي به مركز ملي فرش ایران حداكثر تا تاریخ  نامهشيوههای ذكر شده در را در رشته

 كند.اعالم شده به مركز معرفي مي

ه همراه اسامي برگزیدگان در موعد یا عدم ارسال صورتجلسه مربوطه ب انجام مقدمات استاني وعدم  :1تبصره 

 .استاز شركت در مرحله نهایي المپياد  مقرر از سوی هر استان به منزله انصراف آن استان

  نحوه انتخاب هنرجويان برتر استاني: -2ماده 

 :هنرجويان در مرحله مقدمات استاني اعضای كمیته انتخاب  -2-1
 كميته ریيس     رئيس سازمان  االختيارتامنماینده  -1-2-1

 دبير كميته     ص.م.ت سازمانفرش  مسئول-2-2-1

 عضو كميته     روابط عمومي سازمان  مسئول -3-2-1

 عضو كميته      نماینده سازمان آموزش و پرورش استان              -4-2-1

 عضو كميته های طراحي، بافت و رنگرزیسه نفر هنر آموز برتر استان در رشته -5-2-1

 كمیته انتخاب  هنرجويان در مرحله مقدمات استاني:شرح وظايف  -3-1
 های ارسالي از سوی مركزها و ابالغيههماهنگ بودن با نامه -1-3-1

 هاهای رشته فرش استانبررسي سوابق و كارنامه علمي هنرجویان معرفي شده از سوی هنرستان -2-3-1

 های صادره از سوی ستاد المپيادستورالعملرعایت دقت در صحت اجرای تمام مفاد د -3-3-1

  المپيادبرای ترغيب شركت در  هنرجویانرساني مناسب به اطالع -4-3-1

 های استاني صدا و سيماها و شبكهرساني مناسب در روزنامهاطالع -5-3-1

 شيوه نامهجلسات و اعالم نفرات برتر مطابق اعالم نتایج المپياد در مرحله مقدماتي و ارسال صورت -6-3-1

 به مركز ملي فرش

سازی هنرجویان استاني به منظور افزایش توان علمي و عملي ایشان برای شركت در مرحله آماده -7-3-1

 نهایي المپياد
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 بخش دوم

  المپیادمرحله نهايي 

 ريزي و اجرا:يت برگزاري، برنامهمسئول :3ماده 

 .استمرحله نهایي المپياد به عهده ستاد برگزاری المپياد  المپياديت مسئولگذاری و سياست -1-3

برگزار  1400سال ماه كه در اسفند است تحقيق و ترویج امور با معاونت المپياداجرای مرحله نهایي  -2-3

 شود.مي

 المپيادكنندگان در مرحله نهایي شرایط شركت :4ماده

 شيوه نامهشده در  یادهای در رشته به تعداد سهميه اختصاص یافته به هر استان استانيبرتر نفرات  -1-4

كه برای شركت در مرحله نهایي از سوی سازمان صنعت، معدن و  هنرجویي )دانش آموزی(در سطح 

 .شوندتجارت استان معرفي مي

یک نفر به عنوان ذخيره از  ،برگزیده مطابق با سهميه اختصاصي هر استان عالوه بر نفرات - 3 تبصره

شوند تا در صورت عدم حضور هر یک ها و برای هر یک از دو سطح برگزار شده معرفي ميهریک از رشته

 مرحله نهایي جایگزین شوند. المپياد، در برگزیده از نفرات

 مرحله نهایي: المپيادنحوه اجرای  :5ماده 

با توجه به امكانات كارگاهي و آزمایشگاهي در یكي از مراكز آموزشي یا دانشگاهي، مكان مناسب  -1-5

 د.رسشده و به تایيد ستاد ميبرای برگزاری مسابقه نهایي انتخاب 

 .خواهد بودبه عهده تيم كارشناسي منتخب مركز  المپيادبرگزاری مرحله نهایي  -2-5

تيم، كميته علمي هر رشته  مسئولعنوان است از دبير المپياد بهعبارت تيم كارشناسي مركز  ـ4 تبصره

 رسد.مي به تایيد ستاد برگزاری المپياداعضای آن  هك منتخب كشوری ناظرانو 

شده، موظف نظر و در دوسطح یاد های مورددر رشته المپيادتيم كارشناسي مركز پس از برگزاری  -3-5

 .دهدای به ستاد المپياد تحویل جلسهكننده در مسابقه را طي صورت است امتيازات كليه افراد شركت

برتر هر رشته در هر سطح اقدام خواهد  افراد، نسبت به انتخاب د المپياد پس از دریافت امتيازاتستا -4-5

 نمود.

 شود.توسط دبير المپياد انجام مياعالم افراد برتر پس از تایيد ستاد برگزاری المپياد   -5 -5

  هاي برگزاريهزينه: 6ماده 

 هزینه اعزام هنرجویان برتر استاني در هنگام برگزاری مرحله نهایي در تهران پرداخت خواهد شد.  -1-6

و فهرست نحوه هزینه كرد اعتبار اختصاص یافته هزینه اجرایي برگزاری مرحله نهایي توسط مركز  -2-6

 .رسماً ابالغ خواهد شد تهرانبرای مرحله كشوری به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

االجرا ها الزمو از تاریخ ابالغ به كليه استانتنظيم  تبصره 4و  ماده 7در دو بخش،  جزئيات اجرایي: 7ماده 

 . خواهد بود
 

 


