
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنرستان فنی ماندگار ابوذر

 

 به استناد رای صادره در بیست وپنجمین جلسه شورای عالی

هنرستان فنی ابوذر   82/4/24وزارت آموزش وپرورش مورخ 

 علمی،آموزشی وبه دلیل قدمت تاریخی و سوابق درخشان  اصفهان

 فرهنگی واحراز شرایط الزم در پانصد و بیستمین جلسه کمیسیون

به عنوان مدرسه 82/8/22الی آموزش وپرورش مورخ معین شورای ع

 ماندگار شناخته شد.

 خصوصیات مدارس ماندگار:

  سال 05سابقه آموزشی باالتر از 

  دارا بودن پیشینه درخشان فرهنگی در سطح ملی

 وبین المللی

  داشتن فارغ التحصیالن معروف که دارای وظیفه ای

 در سطح استان یا کشور باشند.

  سابقه ای درخشان )موفقیت دانش دارا بودن

 آموختگان در مسابقات علمی وعملی و کنکور دانشگاهها(

 کسب اعتبار باال در مدارس منطقه 

 .مدارس ماندگار به صورت هیات امنایی اداره می شوند 

 

در هنرستان  شرایط ثبت نام

 :فنی ابوذر

 متوسطه اول داشتن کارنامه قبولی پایه نهم دوره-1

نامه ثبت نام اداره کل آموزش وپرورش استان رعایت شیوه -8

 اصفهان

احراز شرایط خاص هنرستان فنی ابوذر ازجمله قبولی در امتحان -3

 ورودی و مصاحبه انتخاب رشته.
آدرس: خیابان شهید مطهری،ابتدای 

 خیابان شمس آبادی

 هنرستان فنی ماندگار ابوذر

 33335333-33338330تلفن:

             r   http://hfai.iآدرس سایت:

 

 

تاریخچه هنرستان فنی 

 ماندگار ابوذر اصفهان
متر مربع با 84555با زمینی بالغ بر  1310این هنرستان در سال 

درودگری و نقاشی فعالیت خود را -مکانیک–رشته های آهنگری 

شعبه هنر های دستی مثل خاتم کاری،  1312آغاز نمود.در سال 

وقلم زنی به رشته های  بافی منبت کاری،کاشی کاری،زری

مینیاتور و نقاشی از هنرستان اضافه شد و رشته نقاشی به دوبخش 

طبیعت و رنگ وروغن تقسیم گردید.در آن زمان ریاست هنرستان 

به عهده شخصی از کشور آلمان به نام مستر ولف و بعد از آن 

بر اثر تغییرات ایجاد شده 1385گنادت بود که پس از سوم شهریور 

ن جنگ جهانی دوم(در مملکت روسای آلمانی توسظ شهربانی ا)پای

شدندوهنرستان به دو بخش آهنگری ودرودگری و وقت دستگیر 

شعبه دیگر که با نام هنرستان هنرهای زیبا با رشته های مینیاتور 

،نقاشی از طبیعت ،نقشه قالی،زریبافی ،کاشی کاری،خاتم سازی 

وقلم زنی تقسیم گردید و در نهایت هنرستان فنی و هنرستان هنر 

دیمی تحویل های زیبا از یکدیگر مجزا شدند و ساختمان ق

هنرستان هنر های زیبا شدوقرار ساخت کالسهای جدید جهت 

زحمات مدیر وقت هنرستان  هنرستان فنی صورت پذیرفت که

رشته های برق 1330زیادی را متقبل گردید.در سال 

،اتومکانیک،جوشکاری،ریخته گری ،درود گری،آهن تراشی و 

ادی به رشته های هنرستان اضافه شد وهنرجوهای زیرنگرزی به 

به دلیل امکانات فراوان 1348آموزش مشغول شدند.در سال 

آموزشی ،این هنرستان موفق به برگزاری دوره تکنولوژی جهت اخذ 

و حرفه ای گردید وهمچنین  فوق دیپلم و تربیت معلم فنیمدرک 

شهید  145شخصیت های علمی ،متخصصان فراوان ونزدیک به 

مقدس جمهوری اسالمی  گلگون کفن در راه دفاع از آرمان های

 ایران اهدا نموده است. 

افتخارات هنرستان در سال 

 59-53تحصیلی 

 کسب رتبه اول مسابقات علمی عملی کشوری 

 کشوری عملی علمی مسابقاتبرق  اول رتبه کسب 

  مسابقات علمی رشته نقشه کشی کسب رتبه سوم

 عملی کشوری

 استان عملی علمی مسابقات اول رتبه کسب 

  رتبه برتر در مسابقات علمی عملی استان و  88کسب

 حل کشوریاراهیابی به مر

 کسب رتبه اول استان در مسابقات اذان 

 برتر در مسابقات رباتیک کسب رتبه های 

  کسب رتبه های برتراستان در جشنواره خوارزمی 

 کسب رتبه اول ناحیه درمسابقات نهج البالغه 

 درسهایی از قرآن درمسابقات ناحیه اول رتبه کسب 

 کسب رتبه اول ناحیه درمسابقات تاتر و سرود 

  فوتسال و بدمینتونکسب رتبه اول ناحیه درمسابقات 

 کسب رتبه سوم ناحیه درمسابقات هندبال 

  درصد از فارغ التحصیالن در 155قبولی نزدیک به

 دانشگاههای دولتی

رشته های هنرستان فنی 

 ابوذر:ماندگار 

  مکانیک   خودرو 

 تولید ساخت و 

 کترونیکلا 

 )الکتروتکنیک)برق 

 صنایع فلزی 

 صنایع چوب 

 کامپیوتر 

 تاسیسات 

 مکاترونیک 

 
نحوه ادامه تحصیل 

 هنرجویان :
شرکت در آزمون کاردانی پیوسته آموزشکده های وابسته به -1

 دانشگاه فنی وحرفه ای

 پیوسته دانشگاه های آزاد اسالمیشرکت در آزمون کاردانی -8

 )بدون آزمون وبا شرط معدل(

کاربردی و ادامه تحصیل در -شرکت در آزمون مراکز عالی علمی -3

 این مراکز

  در تمامی رشته ها بعد از کاردانی امکان ادامه تحصیل

 درهر مقطعی امکان پذیر می باشد.

 

در هنرستان  ثبت نام نحوه

 :فنی ابوذر

هنرستان و ثبت نام مقدماتی ، انتخاب رشته واخذ مراجعه به -1

 کارت شرکت در آزمون ورودی.

 شرکت در آزمون ورودی.-8

شرکت در مصاحبه حضوری صرفا در تاریخهای مشخص شده -3

 برای هر نفر با حضور والدین.

ثبت نام قطعی وتحویل مدارک ثبت نام در صورت قبولی در  -4

 مصاحبه

 

 مکانیک خودرو:-1
هنرستانی در ایران می باشد این رشته از قدیمی ترین رشته های 

با توجه به اینکه اتومبیل ودر اکثر استانها و شهرستانها دایر است.

این امروزه در زندگی انسانها نقش بسیار مهمی پیدا کرده است، 

داشتن بازار کار خوب در تعمیر گاه،کارخانجات،نمایندگی  بارشته 

دانش آموزان مواجه بوده ها،وشرکتها از سالها قبل با استقبال وسیع 

است.در این رشته هنرجویان با آشنایی وکسب مهارت در زمینه 

های مختلف کارهای تعمیراتی اتومبیل ومهارت در کاربرد آنها در 

 ش می بینند. اتومبیل های پژووپراید آموز

 

 :از است عبارت مذکور رشته شغلی های زمینه

که شامل گاه های خصوصی  رنمایندگی ها مجاز یا تعمی کار در

موارد زیر می باشد:تنظیم موتور های مختلف ، تعمیر موتور های 

،زیر وبند سازی،باطری  مختلف ،تعمیر وتعویض گیر بکس

خودرو،تعویض سازی،سوخت رسانی دیزل ،فروشندگی قطعات 

روغن،باالنس چرخ ،تنظیم وتعمیر دیفرانسیل،تعمیر وتنظیم پلوس، 

رنگ و صافکاری، شاسی کشی ، تنظیم زوایای فرمان ،قفل سازی 

 وتعمیرات شیشه اتومبیل و....
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساخت وتولید:-3
به اطراف خود بنگرید یا چند لحظه تامل کنید. برای انجام و به 

کارهای زندگی خود به چه ابزاری نیاز دارید؟ از نتیجه رسیدن 

به ابزار  جمله برای خوردن،آشامیدن ، جابجایی،کشاورزی و...

این ابزار آالت وابسته به رشته  وادواتی نیاز دارید که ساخت همه

ساخت وتولید می باشدودر این رشته مورد توجه قرار می گیرد. در 

این رشته هنرجویان با جوشکاری،تراشکاری،فرز کاری وریخته گری 

 آشنا می شوند.

 

 :از است عبارت مذکور رشته شغلی های زمینه

طراحی و ساخت قالب های صنعتی، طراحی و ساخت ماشین های 

صنعتی و غیر  صنعتی و ساخت انواع قطعات ماشین آالت

ترسیم نقشه و ،تولید قطعات خودرو و ماشین آالت ،صنعتی

فرز و تراش  CNCتراشکاری تمام قطعات ،اپراتور دستگاه های 

،تکنسین طراحی وتولید قطعات ،تعمیر تجهیزات به عنوان تعمیر 

اتور کارگاه های ،اپرکار قطعات صنعتی ، مونتاژ کار قطعات صنعتی 

 ... ریخته گری و

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الکترونیک :-7
با پیشرفت تکنولوژی در جامعه امروزه برکسی پوشیده نیست که 

یکی از رشته هایی تا امروز از پیشرفت بسیار سریعی برخوردار بوده 

صنعت الکترونیک می باشد .با نگاهی به اطراف خو د می بینیم 

کرد که در آن علم الکترونیک در کمتر وسیله ای را می توان پیدا 

آن استفاده نشده باشد. تلویزیون،موبایل،وسایل 

کامپیوترو...همه براساس آشپزخانه،ماشین،ماهواره ،تجهیزات پزشکی،

هنر جویان در این رشته ضمن علم الکترونیک عمل می کنند.

آشنایی با قطعات الکترونیکی با کاربرد آنها در فرستنده ها وگیرنده 

 و...آشنا می شوند. صوتیخابراتی، تجهیزات پزشکی ولوازم های م

 

 عبارت مذکور رشته شغلی های زمینه  

 :از است

کار در تمامی شرکتهای خصوصی ودولتی صنعتی ،نصاب وتعمیر 

ودزدگیر،تعمیر کار موبایل )سخت وآمپلی فایر ومبیل ات CDکار 

مخابرات، طراحی کار در شرکت نصاب آنتن مرکزی،،افزارونرم افزار(

تعمیرکار و کار در نمایندگی های و ساخت پشت فیبر مدار چاپی،

کار در ایستگاه های تصویری و لوازم خانگی، _وسایل صوتی

مونتاژکار بر د های الکترونیکی ،تعمیر کار سخت افزار  فرستنده ،

 کامپیوتر،تعمیر کار تجهیزات الکترونیکی پزشکی و...

 

 

 الکتروتکنیک)برق(:-9
تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر در هدف از ایجاد این رشته 

با توجه به کاربرد  مشاغل مختلف شاخه الکتروتکنیک می باشد.

انرژی برق در تمامی زمینه های زندگی انسانها استفاده این انرژی 

بر کسی پوشیده نیست.هنرجویان در این رشته با طرح ،اجرا 

وتعمیرات تاسیسات برقی اماکن مسکونی ،تعمیر ونگهداری و 

محاسبه سیم پیچی ترانسفورماتورهای تک فاز وآشنایی با 

،تعمیر ونگهداری سیم پیچی فاز ترانسفورماتورهای سه

الکتروموتورهای تکفار وسه فاز،اجرای پروژه های تاسیسات برقی 

وطراحی تاسیسات برقی کارگاه   کارخانجات وتعمیر ونگهدار ی آنها

 ها ،تعمیر ونگهداری لوازم خانگی و ...   آشنا می شوند.

رشته مذکور عبارت است زمینه های شغلی 

 از:

و می  شرکت ها با این رشته در ارتباط هستند کلیه کارخانجات و

،نظارت ،اجرا و  توانند به عنوان اپراتور برق ایفای نقش نمایند

طراحی تاسیسات برق ساختمان های مسکونی وکارگاه ها 

،تعمیر وتجدید )سیستمهای روشنایی ،آیفون های تصویری و...(

 ،فورماتورسیم پیچی الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز ،ساخت ترانس

تعمیر کار لوازم  و برق صنعتی در کارخانجات مختلف ، PLCاپراتور 

 خانگی در نمایندگی ها و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنایع فلزی:-0
هدف از این رشته تربیت نیروی انسانی ماهر،کارشناس،متخصص و 

مصنوعات وسازه های فلزی می باشد که در شاخه  طراح در ساخت

-8ورقکاری)ساخت مصنوعات فلزی نازک و ضخیم( -1های 

تکنولوژی جوشکاری)ساخت سازه های فلزی سبک و سنگین( 

و تکنولوژی های  آموزش می بینند.با توجه به پیشرفت دانش بشری

در تمامی صنایع ساخت و ساز،این رشته هم پیشرفت قابل توجهی 

لف از جمله نفت،گاز،پتروشیمی ،هوا فضا ،انرژی هسته ای مخت

،نظامی ،کشتی سازی،راه وساختمان،لوازم خانگی ،خودرو سازی 

 و...داشته است.

 

 :از است عبارت مذکور رشته شغلی های زمینه

طراحی ونظارت و اجرا در زمینه های ورقکاری نازک وضخیم ، 

، بازرسی انواع و گازبرق طراحی ونظارت واجرا ی انواع جوشکاری 

طراحی  ، طراحی واجرای کابینت های فلزی،برق و گاز  جوشکاری

ونظارت واجرای سازه های فلزی و لوازم خانگی وصنعتی واداری ، 

طراحی و ساخت مدلهای فلزی ،توانایی تغییر شکل فلزات در زمینه 

تولید مصنوعات فلزی،طراحی و اجرای 

 ری فلزات و...خمکا_سوراخکاری_برشکاری_قلمکاری

 

 

 

 صنایع چوب:-3
تاریخ و آثار باستانی به جا مانده از زمانهای قدیم در ایران چوب به 

واقصی نقاط جهان ماده ای با دوام شناخته شده است بطوریکه عمر 

ده ااکنون مورد استف قدیمی ترین ساختمان چوبی جهان که هم

امروزه با گیرد به حدود سه هزار سال پیش می رسد.  قرار می 

بررسی های به عمل آمده ثابت شده است که به طور مستقیم وغیر 

مستقیم قریب به پنج هزار نوع محصوالت و تولیدات متنوع از چوب 

و دیگر مشتقات آن بدست می آید.لذا با توجه به نیاز روز افزون 

جامعه به محصوالت ومصنوعات چوب وکاغذ وفراوانی این ماده 

را از اهمیت ویژه ای بر خوردار نموده ارزشمند در کشور ، این رشته 

 است.

 

رشته مذکور عبارت است زمینه های شغلی 

 از:

وساخت مبلمان اداری ومسکونی،طراحی طراحی دکوراسیون 

وساخت کابینت آشپزخانه ،اپراتوری تجهیزات و ماشین آالت 

کارگاهی صنایع چوب ،نقشه کشی وطراحی سازه های چوبی ، 

 ، وسایل تزئینی )منبّت ،معرّق،مشبّک و...(وساخت صنایع دستی 

(، تعیین لیست مواد MDFمحاسبه وبرش صفحات فشرده چوبی)

 کاالهای ساخته شده چوبی و... وبه دست آوردن قیمت تمام شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کامپیوتر:-5
کامپیوتر با جمع آوری داده ها وپردازش آنها ،اطالعات صحیح 

وسودمند را در اختیار کاربران قرار می دهدبه طوریکه این عمل در 

نیروی انسانی انجام می شود.علوم وصنایع گوناگون زمانی کمتر از 

به طور شگفت انگیزی به رایانه وابسته است و استفاده از امکانات 

از طریق شبکه های رایانه ای افق های جدیدی  رایانه ای و ارتباط

در راه آنها گسترده است.هنرجویان این رشته در طی دوران 

قطعات وسخت افزار تحصیل با دروس تخصصی مانند آشنایی با 

کامپیوتر وآشنایی وپیاده سازیانواع شبکه های کامپیوتری و بانک 

 اطالعاتی و ... آشنا می شوند.

 

 است عبارت مذکور رشته شغلی های زمینه

 :از

برنامه نویس سیستمهای کامپیوتری ،طراح وبرنامه نویس صفحات 

ای کاربردی ه سیستموب سایت،پشتیبان وب سایت،راهبر 

کامپیوتر،راه اندازی شبکه های کامپیوتری،سرپرست سایت 

کامپیوتر،سر پرست شبکه های محلی کامپیوتر،فعالیت در کارگاه 

سخت افزار،ساخت بازی های کامپیوتری، تولید محتوای الکترونیکی 

 ،طراحی و ساخت تبلیغات کامپیوتری ،تولید و مونتاژ صدا و فیلم ،

 تولید انیمیشن و ....

 

 تاسیسات:-5

تاسیسات از رشته هایی است که عمومیت آن بسیار گسترش یافته 

اگر بخواهیم راحت صحبت کنیم نقش تاسیسات همان نقش راحتی 

ومسکونی را  تجاری ،عمومیوآسایش در ساختمانهای 

دارد.هنرجویان این رشته در طی دوران تحصیل با 

طرح،محاسبه،اجرا،راه اندازی ،سرویس ونگهداری تاسیسات 

ی،تاسیسات گرمایی ،تاسیسات گاز رسانی ساختمانهای بهداشت

مسکونی وراه اندازی و سرویس وتعمیر دستگاههای سرد کننده 

خانگی وتجاری،نقشه خوانیونقشه کشی تاسیسات بهداشتی،حرارتی 

 گاز رسانی وبرودتی آشنا می شوند. ،

رشته مذکور عبارت است زمینه های شغلی 

 از:

،جوشکار برق وگاز،نقشه ارت مرکزینصاب ولوله کشی تاسیسات حر

ز دستگاههای راه انداکشی تاسیسات مکانیکی ساختمان ،

تاسیساتی،طراح ومجری و ناظر لوله کشی گاز خانگی وتجاری ،راه 

انداز وتعمیر کار دستگاه های سرد کننده خانگی وتجاری ، لوله 

کشی آب گرم  و سرد ساختمانهای مسکونی وتجاری با استفاده از 

 لوله های فلزی و پلیمری و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مکاترونیک:-38
با پیشرفت علم و تکنولوژی در صنایع مختلف بخصوص هوا و فضا 

وهمچنین ،صنایع هواپیما سازی ،کشتی سازی،تجهیزات پزشکی 

تولید محصوالت مختلف که نیاز به سیستمهای کامال اتوماسیون و 

 قابل برنامه ریزی می باشد،از این رشته استفاده می شود.

مکاترونیک در تعریف یعنی ساخت تجهیزاتی که قابلیّت برنامه 

ریزی را داشته باشند وهمچنین قابلیّت اجرای آن برنامه به صورت 

باشند مطرح می باشد.مکاترونیک تلفیق سه  خود کار را نیز داشته

  رشته مکانیک،الکترونیک وکامپیوتر می باشد.

 

 

 :از است عبارت مذکور رشته شغلی های زمینه

اپراتور تجهیزات پزشکی،تعمیر کار تجهیزات پزشکی،اپراتور 

تجهیزات تمام اتوماتیک،تولید تجهیزات قابل برنامه ریزی،تعمیر کار 

تجهیزات تمام خودکار،تولید تجهیزاتی که قابلیّت اتوماسیون داشته 

 باشند.
 

 

 

 


