
تهران6آموزش و رپورش منطقه 
فنی و رحهف ای رفهنگ جوان هنرستان 





جوان  گزارش مصور فعالیت های هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ
ابا توجه به شیوع بیماری منحوس کرون1399در سال تحصیلی 





نیست_تعطیل_ها_جوانی_فرهنگ_برای_آموزش#



:غیر حضوری شامل فعالیت های آموزشی و فرهنگی به صورت برنامه ریزی •

هنرستاندبیران پر تالش ضبط فیلم های آموزشی توسط -1•

در فضای اسکای رومبرگزاری کالس های آنالین -2•

در نرم افزار شادآموزشی ارائه تکالیف و فیلم های -3•

برگزاری کالس های کنکور آنالین-4•

آنالین برگزاری آزمون ها و امتحانات -5•

های فرهنگی و پرورشی به صورت  آنالین برنامه برگزاری -6•

رس ،با توجه به شیوع بیماری منحوس کرونا و عدم حضور دانش آموزان در مدا

.ود لذا  فعالیت های این واحد آموزشی به بخش های زیر تقسیم بنـدی می شـ



اجراییوآموزشیکادراما’مدارسکلیهتعطیلیو1398ماهاسفندابتدایازکروناویروسشیوعبهتوجهبا

مدرسهدرهنرجویاندرسیافتادگیعقبوآموزشیروندتعطیلیازجلوگیریجهتجوانفرهنگهنرستان

ایهفیلمدریافتومشاهدهجهت.کردندمجازیتدریسوآموزشیهایفیلمضبطبهاقداموشدهحاضر

بهآپاراتتسایدرجوانفرهنگهنرستاناختصاصیصفحهبهتوانیدمیماخبرهدبیرانتوسطشدهتدریس

.نماییدمراجعهWWW.APARAT.COM/HONARESTANFARHANGJAVANنشانی



نمایی از صفحه هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان در سایت آپارات و 

بخشـی از فیلم های آموزشـی تدریس شده توسط دبیـران پـر تالش ما 



استفاده از نرم افزار دایاموز جهت ارائه تکالیف درسی و حضور و غیاب

در ایام تعطیالت کرونایی مدارس 

تلفنحتتافزارنرمازاستفادهبهاقدامجوانفرهنگایحرفهوفنیهنرستان’مدارسسازیهوشمندنامهآیینپیرو•
.استکردهدایاموزهمراه

وضعیتازتوانندمیمدرسهدرحضوربهنیازبدون’خودهمراهتلفنرویبراپلیکشنایننصببامحترماولیای•
کروناییلیتعطیایامدرکارآمدبسیارافزارنرماینازاستفاده.شوندمطلعخودآموزدانشنمراتودرسی’انضباطی

.میشودهنرجویاندرسیافتادگیعقبوتحصیلیافتازجلوگیریموجبهواآلودگییاو



برگزاری کالس های آنالین در ایام تعطیالت کرونایی

برهعالو’مدارستعطیلیوکروناویروسشیوعابتدایازجوانفرهنگپسرانههنرستان•
دردرسیمطالبارائهکناردرهمچنینوالکترونیکمحتوایتولیدوآموزشیهایفیلمضبط
ردهکتخصصیوعمومیدروسکلیهدرآنالینکالسهایبرگزاریبهاقدام’شادافزارنرم

در(14:30الیصبح8ساعتازروزهر)شدهانجامریزیبرنامهطبقماعزیزدبیران.است
.کردندبرگزارراآنالینکالسهایوشدهحاضرهنرستان

•



1399تا خرداد 1398برگزاری کالس های آنالین از اسفند ماه 





99-400فعالیت های صورت گرفته برای آغاز سال تحصیلی 



برگزاری جلسات مکرر شورای معاونین هنرستان جهت برنامه ریزی

99-400و ادامه روند آموزشـی هنرستـان در سـال تحصیلـی 



برگزاری جلسات شورای دبیران و تبادل نظر در خصوص

ادامه روند آموزشی هنرستان در شرایط کرونایی 



آماده سازی زیر ساخت کالس های مجازی هنرستان جهت  

برگزاری کالس های آنالین با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر 

:فعالیت های صورت گرفته شامل •

(FTTH)نوریفیبرپرسرعتاینترنتجداگانهخطوطاندازیراهوپیگیری-1•

جداگانهپرسرعتاینترنتخطوطوهاکامپیوترتعدادافزایشوارتقاء-2•

...ونوریقلموتبلتمانندمجازیآموزشتجهیزاتوکموبتهیه-3•

نوریفیبرسرعتپراینترنتبهمتصلسیستمیکبهکالسهرشدنمجهزوکالسهاکشیکابل-4•

مجازیاقاتایجادوروماسکایفضایدرهاپایهکلیههایکالستعریفوروماسکایاکانتخرید-6•



99آماده سازی زیر ساخت ها در تابستان 



شهریور ماه طبق بخشنامه و دستورالعمل های بهداشتی  15بازگشایی هنرستان از 

له گذاریفاصهمچنین مراسم آغاز سال تحصیلی جدید با رعایت پروتکل های بهداشتی و 



بههمدپایههنرجویانحضور،هنرجویانمحترماولیایازرضایتکسبوسنجینظربا
ورماهشهریاولهفتهدرفقطهنرستانفضایباآشناییجهتوبودنالوردجدیددلیل

.شدبرگزارغیرحضوریصورتبهکالسهابعدیهایهفتهازوگردیدانجام



برگزاری کالس های آنالین و غیرحضوری طبق برنامه هفتگی 

14صبح الی 9هر روز از ساعت 





کالس های آنالین دروس تخصصی و عمومی 



ماهور برگزاری کالس های کارگاهی به صورت  نیمه حضوری در هفته اول شهری

با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 



ور ماههفته اول شهریهای ریاضی در فضای باز هنرستان در برگزاری کالس 

با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری  



برگزاری مراسم زیارت پر فیض عاشورا  طبق رسم زیبای هر ساله هنرستان

(زگشایی مدارس انجام گردید الزم به ذکر است این مراسم به صورت حضوری امسال فقط در هفته اول با)



(ص)آبان ماه ،  همزمان با ایام والدت پیامبر اکرم13برگزاری جشن روز دانش آموز و مراسم 

به صورت آنالین با حضور کلیه هنرجویان در فضای اسکای روم  ( ع)و امام جعفر صادق

رازیشیآقایجنابهنرستانمحترممدیریتشد،برگزارآنالینصورتبهکهمراسمایندر
.داشتندراایصمیمانههایصحبتعزیزهنرجویانباآموزدانشروزتبریکعرضضمن

.ندگفتتبریکهنرجویانبهراروزاینهنرستانپرورشیمعاوننوریآقایجنابهمچنین
تقدیرندبودکردهکسبرابرترمقامهنرستانفرهنگیمسابقاتدرکههنرجویانیازپایاندر

.آمدبعمل



(ص)آبان ماه ،  همزمان با ایام والدت پیامبر اکرم13برگزاری جشن روز دانش آموز و مراسم 

به صورت آنالین با حضور کلیه هنرجویان در فضای اسکای روم  ( ع)و امام جعفر صادق







مشاوره های فردی و آنالین در ایام شیوع ویروس کرونا

توسط مشاور محترم هنرستان جناب آقای امراللهی

رجویانهنبرایدرسیریزیبرنامهباامراللهیمصطفیآقایجناب’هنرستانمحترممشاور•
اولیایوهنرجویانکناردرهمیشه’خانوادگیوفردیمشاورهجلساتبرگزاریوعزیز

.هستندگرامی



انهنرستاینهنرجویاناززیادیتعدادشدنپذیرفته

99السسراسریکنکوروکشورهایدانشگاهبهتریندر

.استاآنهتالشپردبیرانزحماتنتیجهوماافتخارباعث



هنرستان فنی و حرفه ای فرهنگ جوان  معرفی مدیریت 

موسس و مدیریت محترم هنرستان فرهنگ جوان  
جناب آقای غالمرضا شیرازی  

سال سابقه مدیریت در هنرستان  40مدیریت اسبق هنرستان فنی شهدا  ،  با  بیش از 



معرفی معاونین و کادر اجرایی هنرستان  

جناب آقای احمد جامعی 
معاونت مالی 

آقای مهندس مصطفی رمضانی 
(معاون)

آقای مهندس محمد حسین نوری 
(معاون)

آقای مهندس مسعود امینی
(بخش فناوری)

آقای عباس دلبری 
معاون اجرایی



88927464-88925518-88899109-88907447: تلفن های تماس 
24پالک-کوچه شهید فخاری-روبروی سینما استقالل–باالتر از میدان ولیعصرعج: نشانی 

www.farhangjavan.sch.ir



ان هنرستان هوشمند فنی و حرفه ای فرهنگ جو


