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 روزکوهيف یافغان یمعمار و ها هنر ماتيوت تعلتيانست
 

 ردانـــــــــــــــــــــــود شاگـمـرهن
 

ميراث هنری و معماری افغانستان از ارزش فرهنگی و اقتصادی زيادی برخوردار 
است. ميراث هنری و معماری افغانستان معرفی کننده فرصت های خاص برای رشد 

سمبول افتخارات و هويت ملی ميباشد. هنر های زيبا و باستانی در اقتصادی بوده و 
طول سالهای جنگ دستخوش آسيب گرديده و مهارت های هنری نيز به سرعت به 
نابودی مواجه گرديد. استادان هنر صنايع فرصت های محدود در قسمت تمرين يا 

ش و انکشاف تدريس هنر های خويش دارند؛ همچنان مارکيت و فرصتهای محدود نماي
صنايع، عالقمندی شاگردان را برای فراگيری اين هنر کمتر ساخته است. جهت احيا 
مجدد و انکشاف اين رسم و سنن مهم، فيروز کوه، انستيتوت هنر و معماری افغانی را 

 ايجاد نموده است.
 

به حمايت و توجه جاللتمآب حامد کرزی  فيروزکوه انستيتوت هنر ها و معماری افغانی
 .ايجاد گرديده است وليعهد انگلستان و محترم شهزاده چارلسيس جمهوری افغانستان ري

انستيتوت ياد شده اکنون از جمله مکاتب پيشگام در قسمت صنايع و هنر های سنتی 
ميباشد. در اين انستيتوت بهترين استادان کشور و صنعتگران بين المللی بمنظور حفظ 

ی کاری صنعت گران و بمنظور ديزاين  و مهارت های سنتی، ارتقاء ظرفيت ها
 ان انستيتوت، باهم يکجا کار مينمايند.دتکنالوژی های جديد برای آموزش شاگر

 
جمهوری افغانستان در يک بازديد که از انستيتوت  سيرئجاللتمآب حامد کرزی 

"بيست و پنج سال جنگ اثرات مخرب را روی صنايع سنتی  فيروزکوه داشت گفت:
بجا گذاشته است. اکنون انستيتوت هنر ها و معماری افغانی در قسمت افغانستان 

 نگهداری و باز سازی اين سنت پرافتخار کار مينمايد"
 

فيروز کوه از طريق ديپارتمنت های تخصصی، عالقمند آموزش شاگردان موفق افغان، 
. ما برای زنده ساختن رسوم و عنعنات فرهنگی بسا پرافتخار افغانستان کار مينمايد

بلند بردن معيارهای  بمنظورافغانستان را   یها شهيپ و صنعت نيتا بهترميخواهيم 
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و بمنظور يکجا ساختن ديزاينها و ميتود های با  -هنرها و صنايع در سرتاسر کشور
تکنالوژی و مواد عصری، باهم يکجا سازيم. انستيتوت تعليمات  هنر ها و معماری 
افغانی شاگردان را از طريق تدوير برنامه های آموزش لسان انگليسی، کمپيوتر و 

دام در مارکيت های عصری آماده ميسازند. برنامه ما زاينده نسل تجارت، برای استخ
 جديد از استادان هنر پيشه برای آينده ميباشد.

 
 سيتدر مختلف یها مهارت و نيمضام
 ديپارتمنت هایمتشکل از  ی فيروزکوهوت تعليمات هنر ها و معماری افغانت"انستي

سراميک، زيورات سازی، و حکاکی  ،چوب) خطاطی و مينياتورینجاری ( کار روی 
فيصد وقت خويش را در تمرين صنعت خويش به  60هر شاگرد بيش از  .ميباشند

مصرف ميرساند. در ضمن صنوف تاريخ هنر، ديزاين، ادبيات، انگليسی، آموزش در 
تجارت و تکنالوجی معلوماتی نيز برای شاگردان تدوير ميگردند. تمامی کورس ها برای 

محصلين بدينسو در شهر کابل  2006ميباشد. انستيتوت هذا از برج مارچ مدت سه سال 
را از طريق تدوير ورکشاپ ها در بخش های مختلف تعليمی و  و شاگردان اناث و ذکور
 هنری آموزش ميدهند". 

 
 ینجار پارتمنتيد

ديپارتمنت نجاری برای مدت سه سال بوده که در آن تمام شاگردان مسائل مربوط به 
نجاری ( انواع اتصاالت ، نجاری ساختمانی و موبل و فرنيچر)، کندنکاری کالسيک 
(طرح های کابل قديم و سبک تيموری و ساير سبک های مروج افغانستان)، نورستانی ، 

. شاگردان کندنکاری کالسيک و نورستانی را ساخت پنجره و خاتم کاری را مياموزند
در کنار نجاری عمومی در جريان سه سال اموخته و ساخت پنجره در سال دوم و خاتم 

 کاری را در سال  سوم می اموزند. 
 
 یاتورينيم یخطاط پارتمنتيد

اين ديپارتمنت دارای دو بخش (خطاطی و مينياتور) بوده و برای مدت سه سال تدريس 
 ميگردد.

بخش خطاطی: در بخش خطاطی دانش اموزان خطوط هفت گانه اسالمی را اموزش می 
بينند. اساسات عمومی خط ، طرز قرار دادن حروف روی خط کرسی ، حرکت خط و 
مواد خطاطی و نوع خط نستعليق به حيث مادر خطوط برای مدت يک سال مورد 

 دريس ميگردد.تدريس قرار ميگيرد. و در سال های دوم و سوم ساير خطوط ت
بخش مينياتوری. مينياتوری (سبک مينياتوری تيموری) ، تذهيب کاری و گره های 
اسالمی از مباحث اصلی ميباشد که برای دانش اموزان به صورت عملی تدريس 
ميگردد. در اين بخش دانش اموزان ساخت کاغذ وصله ، ساخت رنگ های سنتی با 
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وری (ساخته شده از موی پشک ) را نيز می ترکيبات مواد طبيعی و ساخت برس مينيات
 اموزند.

 
 )کيسرام( یکالل پارتمنتيد

ديپارتمنت کاللی برای مدت سه سال بوده و به آموزش ساخت ظروف کاللی و کاشی 
سازی متمرکز ميباشد. در اين ديپارتمنت شاگردان در عرصه های مختلف مخلوط کردن 

ز اشکال مختلف تکنالوجی پخت ( اتش و همچنان استفاده ا گل کاللی و شيشه کاری
زنی) مروجه و عصری آموزش فرا ميگيرند. کورس هذا به ديزاين های سنتی مراکز 
مشهور ساخت ظروف سفالی و کاشی سازی افغانستان متمرکز ميباشد. همچنان کورس 
کاشی سازی از شيوه های تاريخی کاشی سازی افغانستان که مثالهای مشهور آن در 

 ع هرات و مزار شريف است، استنباط گرديده است.مساجد جام
 
 یوحکاک یساز وراتيز پارتمنتيد

ديپارتمنت زيورات سازی و حکاکی، برای مدت سه سال بوده و در دو بخش تدريس 
 ميگردد

بخش رزگری : در اين بخش سبک های زرگری شش گانه سنتی افغانی (ترکمن ، 
) برای شاگردان و دانش اموزان تدريس کوچی ، هزاره گی ، غزنوی ، هراتی و کابل 

 ميگردد.
بخش تراش جواهر: در اين بخش تراش نگين ، ساخت موره ، موزائيک ، تابلو ، 

 کندنکاری و پرکاری تدريس ميگردد . 
 

 یکيتخن نيمضام
برای شاگردان که از نظر تخنيکی يکی از بخش های هنر يا صنعت را انتخاب مينمايند، 

در قسمت مضامين تخنيکی نيز تدريس ميگردد. اين امر شامل  عالوه بر نصاب اصلی
معرفی اشيا و ويژه گی آنها (چگونگی استفاده از مواد مختلف برای انواع مشخص 
پروژه، ترسيمات تخنيکی مربوط به هنر  يا صنعت خاص، رياضيات و لسانهای 

و ماشين تخنيکی، صحت و مصئونيت  در ورکشاپ، استفاده درست از لوازم، اسباب 
آالت) ميباشد. اين مضامين مختلف مطابق به نيازمنديهای وزارت معارف و شهادت نامه 

ميباشد. اين مضامين شامل رياضی فنی ، رسم تخنيک و معلومات  سيتی اند گيلدزهای 
فنی بوده که رسم تخنيک و معلومات فنی برای شاگردان نجاری و رياضی فنی برای 

 زرگری و تراش جواهرات تدريس ميگردد.  شاگردان نجاری ، سراميک و
 

 یعموم نيمضام
 هنر خيتار
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تمام محصلين و شاگردان در صنوف تاريخ ميراث های هنری افغانستان اشتراک 
مينمايند. صنوف تاريخ ميراث های هنری افغانستان به اساس بررسی های مسلسل از 

تدوير ميگردند. از مواد انکشافات عمده که در طی تاريخ باشکوه بعمل آمده است، 
بصری و مباحثات صنفی يکجا با لکچر های رسمی، بمنظور بلند بردن سطح فهم و 
دانش شاگردان در هنر مربوطه استفاده بعمل ميايد. کار های عمده که در تاريخ فرهنگ 
با شکوه افغانستان صورت گرفته است، بينش را در قسمت انکشاف هنر ها و صنايع 

اخته و مثالهای خوبی از کيفيت بلند هنری را که با گذشت تاريخ در مختلف فراهم س
قلمرو افغانستان بدست آمده است، ارائه مينمايد. صنوف ياد شده  با بازديد از محالت 
تاريخی در کابل و اطراف آن همراه ميباشد. اين مضمون به صورت بصری و نظری 

 .تدريس ميگردد
 
 گرافنک - یهندس نيزائيد

ديزائين جزء اساسی هنر و صنايع سنتی افغانستان را تشکيل داده و محصلين و اصول 
شاگردان را در ايجاد و انکشاف ديزائين ها و مضامين انتخاب شده خويش آموزش 
ميدهند. آموختن اساسات ديزائين، ساختار ها و اجزای اساسی آن محصلين و شاگردان را 

يسازد. در اين صنوف محصلين و شاگردان قادر به ابتکار در هنر های سنتی خويش م
استفاده از اسباب هندسی را جهت ترسيم شيپ ها و يکجا ساختن آن به شکل ديزائين 
های هندسی و نقشه ها فرا ميگيرند، همچنان در اين صنوف ايشان (قبل از يکجا ساختن 

ها، نقش جنبه های برای ايجاد ديزائينها مطابق به رسوم عينی افغانستان) طرح نقشه 
 .های گلدار و اشکال را فرا ميگيرند

شاگردان بايد اصول اساسی رسامی را بمنظور ديزائين و بازار يابی اقالم که تهيه 
و سه بعد فراگيرند. اصول تناسب، حجم و دور نما ( منظر) آن شامل  -مينمايند، در دو

و تشريح  اين جنبه آموزشی ميباشد. اين امر شاگردان را قادر به مجسم ساختن
اصطالحات تصوری، پارچه های رسامی و پروژه های خويش ساخته، يک فکتور عمده 
در پروسه ابتکاری و عمل متقابل بعدی با مشتريان محسوب ميگردد. محصلين و 
شاگردان ديزاين هندسی را در دو سال هفته يک ساعت و مضمون ديزاين گرافيک را 

عت و در سال سوم هفته دو ساعت ) فرا در سه سال ( سال اول و دوم هفته يک سا
فراگيری مهارت ها در صنوف عملی و تخنيکی،  به ميگيرند. اين امر آنها را قادر

 .ميسازند
  یمل یلسان ها

مضامين زبان های ملی مطابق به نيازمندی های وزارت معارف برای شاگردان صنوف 
 دهم الی دوازدهم تدريس ميگردد. 

 بلکلوريا) مظامين دری ، پشتو تدريس نميگردد. برای دوره ديپلومه (فوق
 



5 
 

 یسيانگل
تمامی محصلين و شاگردان بايد يکی از لسانهای خارجی را فرا گيرند. در حال حاضر 
پيشنهاد گرديده است که برای تمام شاگردان به اساس سطح فهم و استعداد لسانی ايشان 

 صنوف آموزش لسان انگليسی تدوير گردند.
 

 یاسالم ثقافت و فيشر ريتفس د،يعقا
شاگردان صنوف دهم الی دوازدهم بر اساس نصاب تعليمی وزارت معارف ، مضامين 

هفته دو  13تفسير شريف و عقايد را مياموزند و محصلين دوره انستيتوت (صنوف 
 هفته يک ساعت ) مضمون ثقافت اسالمی را فرا ميگيرند.   14ساعت و صنوف 

 
 یمعلومات یتکنالوژ

. در سال اول صورت ميگيردبرای تمام شاگردان در بخش تکنالوژی معلوماتی تدريس 
برای شاگردان مهارت های ابتدايی کمپيوتر و استفاده از انترنت  و در سال دوم در 
بخش برنامه ورد و اکسل تدريس داده ميشود. همچنان در سال سوم برای شاگردان در 

سافتوير فوتو ديزائين مربوط به پروژه های عملی قسمت ديزائين و گرافيک ابتدايی و 
 ايشان، آموزش داده ميشود.

 
 یابيآموزش در تجارت و بازار 

مرکز هذا به فراهم ساختن شيوه های جامع برای انکشاف صنايع، بشمول تربيه شاگردان 
در جنبه های عملی، ديزائين و انکشاف محصوالت، متعهد ميباشد. آموزش در قسمت 

بازاريابی، شاگردان را قادر خواهند ساخت تا در مورد بازار يابی، برآورده تجارت و 
 ساختن تقاضاء و اداره و تنظيم تجارت، معلومات بدست آورند.

  
سال اول: کورس مقدماتی تجارت؛ برای شاگردان در قسمت فراگيری مهارتهای  •

 ابتدايی تجارت و محاسبه معلومات داده ميشوند.
رسمی تجارت بوده و مشتمل بر محاسبه، مديريت مالی،  سال دوم: اين کورس •

قرضه های کوچک، ارتباطات، بازاريابی، قرارداد ها، صورت حساب، ستراتيژی 
 و کيفيت توليدات، ميباشد.

سال سوم: شاگردان در بخش بازاريابی داخلی و خارج از کشور برای محصوالت  •
ام تجارت برا اساس مارکيت هنر ها و صنايع، آموزش داده ميشود.اين کورس به ن

بخش مهم مرتبط در باره تجارت صيايع دستی بوده  11ياد گرديده . دارای 
محصلين و شاگردان را قادر مسازد تا بعد از فراغت عمال" وارد بازار کار گرديده 
و به تجارت عملی اغاز نمايند همچنان ايشان در هنگام فراغت خويش يک پروژه 

ين پروژه به شاگردان فرصت ميدهد تا طی مراحل مکمل را تکميل مينمايند. ا
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توليدات را از ديزائين توليدات الی تکميل توليد، بازاريابی و در نهايت فروش 
توليدات را عمأل کار نمايند. برای شاگردان عالوه بر درسهای منظم که توسط استاد 

عليمات تحقيقاتی تجارت فيروز کوه داده ميشود، جهت بلند بردن دانش علمی ايشان ت
 توسط صنعت کاران، هنر مندان و تجارت پيشه ها، نيز داده ميشود

 
 یاطالعات ضرور

 
 حمايت و منفعت شاگردان

 یمال تيحما
انستيتوت تعليمات هنرها و معماری افغانی فيروزکوه متعهد است تا مستعد ترين 
هنرمندان و صنعت کاران جوان افغان را شناساسی و تحت اموزش قرار دهد. محصلين 
و شاگران مستعد و اليق را بعد از ثبت نام در جريان دوره اموزشی تحت حمايت مالی 

 قرار ميدهد. 
 

 یمصارف طب
بمنظور اينکه محصلين و شاگردان توانسته باشند به تحصيالت خويش ادامه دهند، 
انستيتوت در قسمت  تداوی موارد خاص ، تکميل معاينات طبی  و مصارف تداوی 
جراحات حاصله در جريان کارات عملی ايشان کمک مينمايد. با اين حال، منابع مالی 

تضمينی برای اختصاص بودجه صورت موسسه در اين ناحيه محدود شده است، و هيچ 
 نمی گيرد. 

.   
 

 ترانسپورت، غذا و مواد
به شاگردان ترانسپورت جهت رفت و آمد به انستيتوت فراهم ساخته شده است. به 
استثنای ماه مبارک رمضان برای ايشان به طور روزمره غذا تهيه ميگردد. تمام اجناس 

، کتابچه و دوسيه برای آنها نيز فراهم مربوطه کاری، صنايع و همچنان کتابهای درسی
 د. نميگرد

 
 و ورکشاپ ها یصنوف درس

محصلين و شاگردان به اطاق مجهز تکنالوژی معلوماتی و صنوف که در آن مطالعات 
فرعی ايشان تعقيب ميگردد، دسترسی کامل دارند. تمام شاگردان بايد بشکل مسئوالنه از 

اپ ها نيز با ابزار و لوازم ضروری تجهيز کمپيوتر ها استفاده بعمل آورند. ورکش
صنوف عملی خويش را تکميل نمايند. طبق  شاگردان گرديده تا ذريعه آن محصلين و
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پيشنهاد انستيتوت، در صورت ممکن شاگردان تشويق ميگردند تا بعد از فراغت ابزار 
 .مورد استفاده خويش را خريداری نمايند

 
 سفر ها

خست تحصيل خويش از ساحات مختلف شهر کابل که از محصلين و شاگردان در سال ن
نظر فرهنگی و تاريخ هنر اهميت بسزای دارند، بازديد بعمل مياورند. اين سفر ها شامل 

 بازديد از ساحات باستانی ، موزيم ها گالری ها و نمايشگاه های شهر  کابل ميباشد.
 
 کتابخانه

دری ، پشتو و انگليسی که در  تمام محصلين و شاگردان به کتب مختلف به لسانهای
مورد تاريخ و تخنيک های هنر و صنايع افغانستان تحرير گرديده اند، دسترسی خواهند 
داشت. همچنان به شاگردان در مورد کتابخانه و در مورد چگونگی استفاده و کاربرد 

 محتويات کتابهای که ايشان مطالعه مينمايند، معلومات ارائه ميگردد.
. 

 شتريب ماتيتعل
انستيتوت بخاطر انکشاف مهارت های دانش اموزان کورس های اموزشی جداگانه را 
خارج از اوقات رسمی در نظر ميگيرد ، دانش اموزان بصورت دلخواه ميتوانند در اين 

 کورس ها شرکت نمايند.
 
 

 یليجلسات فام
پيشرفت در جريان سال بافاميلهای هريکی از شاگردان، بمنظور بحث و گفتگو در مورد 

شاگردان، ارائه جزئيات در مورد فراگيری تعليمات آنها و همچنان منحيث يک فرصت 
 .برای بحث و گفتگو با ايشان، مالقاتهای صورت ميگيرد

   
 نيفارغ با شتيکمک و مع

فارغين که تحصيالت خويش را تکميل مينمايند، در عرصه بهبود تجارب کاری هنر 
مربوطه مستحق کمک ميباشند. اين کمک ها ميتواند شامل مشوره دهی برای  برنامه 
های آموزشی بيشتر و طرز بدست آوردن  قرضه برای آغاز تجارت ايشان می باشد تا 

فرصت های جهت دريافت بازار ملی و  از طريق  بخش مشوره دهی تجارتی فيروز کوه
بين المللی برای توليدات ايشان فراهم گردد. فعاليت ها، فرصت ها، و اشتغال که توسط 
فيروزکوه برای شاگردان اش ايجاد می گردد مستقيماً متمرکز به تعليم و آموزش ميشود 

نمی نمايد. که در مدت زمان تحصيلی آموخته اند. بطور عموم اين موسسه اشتغال زائی 
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کارمندان اداری موسسه روابط بيرونی و فرصت ها را ايجاد نموده و به شاگردان بطور 
 انفرادی و گروپی مشوره ميدهند. 

 
 آدرس

 انستيتوت در ساحه مراد خانی شهر کابل موقيعت دارد.
 

 اوقات  ميتقس
 سنبله 13 –حمل  3سمستر اول:  •
 حوت 12 -زانيسمستر دوم: اول م •
 دولت توسط که یمل یرخصت یها روز در توتي: انست یمل یها یرخصت •

 .باشديم رخصت گردد،يم اعالم افغانستان
 ها پارتمنتيد تمام یبرا یتعارف روز کيجشن: آغاز هر سال اکادم یروز ها •

 همچنان. گردديم ليتجل توتيانس در ساله همه معلم روز از بود، خواهد
 .ديايم بعمل ليتجل زين سمستر هر ختم روز از یليتحص دوره اختتام بمنظور

 
 
 

 توتيماهوار انست يیگردهما
صبح اين گردهمايی تدوير ميگردد. تمام  9در سه شنبه نخست هر ماه به ساعت  

محصلين و شاگردان و کارمندان بايد در جلسات گردهمايی اشتراک ورزند. در طی اين 
جلسات به کارمندان ، محصلين و شاگردان اعالنات مهم ابالغ ، پروژه های کاری 

ه ارزيابی صورت گرفته و محصلين و ماهيانه اعالن و از نتايج پروژه ماه گذشت
 شاگردان ممتاز مورد تشويق قرار ميگيرند. 

 
 یصنف وار هفته اوقات ميتقس

تمام محصلين و شاگردان بايد تقسيم اوقات مضامين عملی و عمومی را تعقيب و در تمام 
محصلين و شاگردان که در صنوف خود بدون اطالع قبلی  .صنوف اشتراک ورزند

  از دستمزد شان با  توجه به مقدار زمان غيابت کسر خواهد گرديد.حاضر نباشند 
 

 یابيارز یپروسه ها
 شده ادي یابيارز. گردنديم یابيشاگردان سال دو مراتبه در ختم هر سمستر ارز •

 نمره 100 از شاگردان یبرا. باشديم یعموم و یکيتخن ،یعمل نيمضام شامل
 .رنديگيم قرار یابيارز مورد جداگانه نيمضام استادان توسط و شوديم داده
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 یعالقمند اخالق، ، سلوک کننده منعکس يینها یابيهمچنان نمرات ارز •
 .باشديم زين صنوف در انها اشتراک و درسها یريفراگ در شاگردان

 نمرات اتيجزئ آن در که را نامه اطالع سمستر ريهر محصل و شاگرد در اخ •
 بدست اند، نموده افتي در یعموم و یکيتخن ،یعمل نيمضام در آنها که را
 اورنديم

امتحانات بوده هر محصل و  حهيمحصل و شاگرد مطابق به ال یابيارز •
 شينمرات قناعت بخش را در صنوف خو اي یابيارز یهايازمنديکه ن یشاگرد

  . شوديداده نم توتيدر انست لياجازه ادامه تحص شانيباشد به ا اوردهيبدست ن
 ميتصم که است ذکر قابل البته د،ينمايم یابيارز را شاگرد هر یابيارز تهيکم •

 .باشديم يینها صلهيف تهيکم
 یسپر به مکلف يینها سمستر ختم از بعد یليتحص دوره انيپا در نيمحصل •

 خاص طرزالعمل به مطابق که امتحان نيا در.  باشنديم یدولت امتحان نمودن
 با اتيه ، گردديم اخذ معارف وزارت یمسلک و یکيتخن اتيتعلم تينيمع

 .داشت خواهد حضور زين معارف ت وزار تيصالح
 
 شاگردان یابيدوره ارز
 1303دوره اول: سنبله  •
 1393دوره دوم حوت. •

 
تمام شاگردان که به سيتی اند گيلدز ثبت نام نموده اند با توجه به استاندارد های سيتی اند 

که  یمستقل خارج نيزيها توسط مم یابيو ارز گيلدز ارزيابی خواهد گرديد؛ تمام کار ها
 گردد. يم دييمستقر در انگلستان هستند تا

 واجد و د،يند گردتممی شاگردان در دوره های آموزشی وزارت معارف ثبت نام خواه
   .بود خواهد یآموزش دوره زيآم تيموفق انيپا از بعد یدولت نامه شهادت اخذ یبرا طيشرا

 
 نامه قيتصد

 قيتصد افتيدر مستحق روزکوهيف یافغان یمعمار و هنرها اتيتعلم توتيشاگردان انست
 شهادت هستند، یالملل نيب معتبر یها ارگان از و افغانستان دولت از) تيکيفي(سرت نامه
 :موجود شاملی ها نامه

 اورند،ياند گلدز را بدست م یتيس یشهادت نامه ا طيشاگردان واجد  شرا یتمام •
آن در قسمت  یاست که دستآورد ها  یالملل نيارگان ب کياند گلدز  یتيس

 ادينامه  قي. تصدباشديشناخته شده م یو مسلک یکيتخن یانکشاف مهارت ها
در نظر گرفته شده  طيتمام شاگردان واجد شرا یشده به سه درجه بوده و برا

بوده و  یدولت 12نامه صنف  قينامه درجه سوم معادل با تصد قياست. تصد
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در سراسر جهان  یتوسط پروگرام ها و مکاتب هنر یالملل نيدر سطح ب
 شناخته شده است. 

 یمسلک پلومهيد افتيشاگردان که قبآل فارغ صنف دوازده بوده مستحق در
 .اند  14 صنف

 یمسلک  شهادتنامه– افتيدر مستحق بوده سهيل 9شاگردان که قبالً فارغ صنف  •
  .اند 12 صنف

 
 شاگردان نياخالق و دسپل

شرح کامل تمام پاليسی ها و روش های مربوط به رفتار شاگردان، و طرز تمرين خوب 
شان در ورکشاپ و صنف، رخصتی و مريضی، منافع شاگردان، و مسائل انضباطی را 
می توان در کتاب رهنمای پاليسی يافت نمود. نسخه هايی از کتاب راهنمايی پاليسی را 

انستيتوت ، شعبه اداری و کتابخانه آن ميتوان  در لسان های دری و انگليسی از اداره
دريافت نمود. همه شاگردان بايد در ابتدای هر سال تحصيلی با اين پاليسی آشنايی کامل 

 حاصل نمايند. 
 

 شاگردان یطرزالعمل برا
 .ديباش شاگرد نيبهتر تا دينمائ یسع •
 از یگ ندهينما تيمسئول اوقات همه در و دينمائ کسب افتخارات توتيدر انست •

 .ديباش داشته را توتيانست
 خود از د،ينمائ برخورد احترام با شاگردان ريدر همه اوقات با استادان و سا •

 .ديده نشان يیبايشک و صبر
 و استادان با مثبت، افکار آموزش محل به توتيانس نيبمنظور مبدل ساختن ا •

 .ديباش همکار گريد شاگردان
 تمام در نهيمع وقت به و ديورز اشتراک شيخو یو نظر یدر صنوف عمل •

 .ديگرد حاضر شيخو دروس
 .ديببر لذت شيخو یدرسها از و ديباش عالقمند و قيدق •
 . ديمشکل، باش یدرسها یحفظ کننده  دروس، حت •
 د،يتوانيم که یبهتر طرز هر به شوديم دهيپرس دروس انيبه سواالت که در جر •

 .دينمائ ارائه جواب
 .ديمثبت داشته باش یحالت فکر •
 در انهيمساو طور به اند، برخوردار مشابه یهنر تياهم از ها پارتمنتيتمام د •

 .دينمائ اشتراک استادان و شاگردان تمام افتخارات
 و محترم توتيانست یادار نيمسئول و استادان ، شاگردان ، نيمحصل یبا تمام •

 .ديباش مودب
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 از استفاده درزمان هم و توتيانست داخل در یزبان و یکيفز یاز برخورد ها •
 دينمائ اجتناب ترانسپورت

 که مباحثه اي اقدام گونه هر از و ديباش داشته احترام توتيبه نام و شهرت انست •
 .دينمائ اجتناب ، سازديم متضرر را شهرت نيا

 .ديباش نيپليصادق و بادس •
 .دينمائ یرويرا مراعات و از آن پ یو اسالم یمسائل فرهنگ •

 
 یعملورکشاپ ها و صنوف 

 همه در ديبا ندينمايکار م ینجار یدر شاپ ها یکه با لوازم برق یهرآن کس •
 داشته یآگاه آالت نيماش و مصئون یها نکيع از استفاده مورد در مواقع
 .باشد

 .رديگ قرار تياولو مورد ديبا کار تيفيک مانند کار، اسباب با تيمصون •
 .بپوشند دستکش و ماسک ديدر صورت لزوم شاگردان با •
 یمحافظو بند شيپ ديبا شاگردان تمام ورکشاپ، خوب نيتمر از جزء ثيمنح •

 .بپوشند یعمل کار یاجرا هنگام در را
 یکند باعث که دراز یها نيآست با لباس اي چادر دنيپوش از ديشاگردان اناث با •

 .ورزند اجتناب گردد،يم شانيا یعمل کار در
 از استفاده هنگام در را توتيانست تيمصئون یها طرزالعمل تمام ديشاگردان با •

  .ندينما نيتمر اجناس و لوازم اسباب،
 استادان از دينباش مطمئن ورکشاپ در ها طرزالعمل تيمصئون از کهيهنگام •

 .ديشو مشورت طالب شيخو
 استفاده هنگام پارتمنت،يد یدرس ساعات هنگام در را شيخو تيهو یکارت ها •

 داشته باخود پارتمنت،يد به مربوط فيوظا یاثنا در و توتيانست ترانسپورت از
 .ديباش

 وقوع به شما به یدرس اوقات در که یضيمر ايدر مورد هرگونه صدمه  •
 .ديده اطالع شيخو پارتمنتيد هياول یها کمک کارمند  به پوندديم

و محوطه آنرا در همه اوقات پاک و منزه  یدرس یورکشاپ ها، اطاق ها •
 .دينگهدار

 نانيلوازم و کنار گذاشتن اسباب در هنگام ختم هر درس اطم یاز پاک کار •
 .ديباش داشته

 محوطه در آن از خارج ايو ورکشاپ ها  یکاغذ ها را در کف صنوف درس •
 را کاغذ و نموده افتيدر را کثافات جعبه تا دينمائ کوشش -دياندازين توتيانست
 .دياندازيب آن در
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 یفونهايتل توتيصبح ها در هنگام ورود در محوطه انست نيمحصل یتمام •
را در اتاق گارد ها نزد مسول گاردها به صورت خاموش  شيخو ليً موبا
جهت رفع مشکل  توتيداده و در اوقات ضرورت به اجازه اداره انست ليتحو

 . ندياستفاده نما
 استادان و پارتمنتيد امر تماس شماره تا اند مکلف شاگردان و نيمحصل یتمام •

 با یدرس اوقات در مشکل بروز موقع در تا داده شيخو اياول یبرا را شيخو
 .شوند تماس در شانيا

 .ديرا در اوقات درس ترک ننمائ یدرس یصنوف و ورکشاپ ها •
 .ديارين خود با توتيانست داخل در را مخدر مواد ايتنباکو، الکول  •
 . ديارين توتيانست به باخود را یقانون رياسباب غ •
 یها زيم در صنوف و ها ورکشاپ در ديبا اناث و ذکور شاگردان و نيمحصل •

 .ندينما کار  جداگانه
 یها هيدوس ها اددشتي ،یآموزش مواد و نموده اخذ ادداشتي شيدر صنوف خو •

 .دينمائ ینگهدار یبعد استفاده یبرا مصئون محل در و پاک طور به را شيخو
 

 یضيو مر یرخصت
توقع ميرود تا هر روز در اوقات درسی در صنوف از محصلين و شاگردان  •

 خويش حاضر باشند
در صورتيکه نتوانيد در درس های خويش اشتراک ورزيد، لطفآ امر ديپارتمنت   •

  و استاد مربوطه را در جريان قراردهيد.
محصلين و شاگردان ساالنه از رخصتی سه هفته يی زمستانی و  دو هفته يی  •

 تابستانی مستفيد ميگردند.
غيابت بدون اطالع  (به استثنای يک روز در ماه) و يا اينکه از قبل  يا در  •

همان روز در مورد آن به اداره انستيتوت اطالع داده نشده باشد، منتج به 
کاهش حقوق، اقدامات تأديبی يا اخراج ميگردد. همچنان بمنظور حصول 

عی از اطمينان از حاضر بودن محصلين و شاگردان در صنوف عملی و فر
 ايشان به طور روزمره حاضری گرفته ميشود.

در هنگام مريضی، اوليای دانش اموز بايد مسول امور متعلمين و محصلين   •
 انستيتوت را صبح زود همان روز که رخصت ميگيرند، مطلع سازد.

 –چه مريضی يا فوت اقارب نزديک باشد  –در هنگام بروز واقعه عاجل  •
جل را که بعدآ توسط رئيس يا معاون انستيتوت شاگردان بايد فورم رخصتی عا

امضاء ميگردد، خانه پری نمايد. بمنظور گرفتن رخصتی از انستيتوت لطفأ به 
جزئيات بيشتر در رهنمود رخصتی عاجل که در اداره انستيتوت ،کتابخانه و 

 شعبه اداری ،  مراجعه نمائيد.
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 اتيمشکالت و شکا

ات يا مشکالت داشته باشد، ميتوانند در صورتيکه محصلين و شاگردان شکاي •
بدون هيچ تشويشی به طرز مخفی و مودبانه نخست آنرا با يکی از استادان 
خويش در جريان بگذارد در صورت عدم رفع مشکل با امر ديپارتمنت و 
نهايتا" با اداره انستيتيوت در جريان بگذارد. بمنظور حل اين مسئله اقدامات 

ی انستيتوت طوريکه در رهنمود پاليسی انستيتوت الزم در مطابقت به پاليس
 بيان گريده است، اتخاذ ميگردد.

يک عضو طبقه اناث اداره انستيتوت، از بحث گروپی هفته وار شاگردان طبقه  •
 اناث نظارت مينمايند.

 )نيپليدس(  یبياقدام تأد
هر محصل و شاگرد که از قوانين و مقررات انستيتوت چنانچه فوقأ لست  •

است بی اطاعتی نمايند، اخطاريه شفاهی ر ا دريافت خواهند کرد. نظر  گرديده
به لزوم ديد کميته دسيپلين انستيتوت، تکرر يا بی اطاعتی جدی منتج به 

  اخطاريه تحريری يا اخراج فوری ايشان خواهد گرديد.
جهت آگاهی بيشتر شاگردان ميتوانند رهنمود پاليسی انستيتوت درمورد  •

 قوانين را مطالعه نمايند.طرزالعمل ها و 
کاپيهای رهنمود پاليسی انستيتوت به لسانهای دری و انگليسی در کتابخانه  و  •

 دفاتر اداری انستيتوت قابل دسترس است.
انستيتوت مسئوليت رفاه و آرامی هر شاگرد را در اوقات مطالعه و روز های  •

در قسمت اجرای کاری دارد؛  نظر به لزوم ديد اداره، از هر شاگرد که قصدآ 
اين مسئوليت ها مشکالت خلق مينمايد، تقاضاء ميگردد تا انستيوت را ترک 

 گويند. 
 

 واقعات عاجل یطرزالعمل ها
 را سالم و مصئون طيمح تا است متعهد روزکوهيف یافغان یمعمار و ها هنر وتيانست
 تيمصئون کارمند به قيتحق و ثبت جهت ديبا حادثات تمام. دينما فراهم آموزش یبرا

 .شود داده گزارش
مصئونيت انستيتوت فيروز کوه مسئول اقدامات عملی مصئونيت در هنگام اجرای  کارمند

 تمام فعاليت ها ميباشد.
به کارمندان کمک های اوليه طبی آموزش داده ميشوند، لطفأ نزديک ترين کارمند کمک  

 های اوليه را در حادثه صدمه، مطلع سازيد.
بکس های دارای ليبل های واضح که حاوی تجهيزات الزمه طبی اند در محالت ذيل  

 در انستيتوت فيروزکوه  نگهداری ميگردند:
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 اداره انستيتوت •
 ديپارتمنت نجاری •
 ديپارتمنت سراميک •
 ديپارتمنت خطاطی •
 ديپارتمنت زيورات سازی •

 
 ببرد رنج ساده جراحت اي یضيمر از شاگرد اي محصل کهيدر صورت

 مسولين اداری انسيتيوت را مطلع سازند. .1
محصل يا شاگرد مصدوم توسط کارمند مصونيت به کلينيک مراد خانی انتقال  .2

 گردد.
 

 ديشد جراحت توتيانست داخل در و یرسم اوقات در شاگرد اي محصل کهيدر صورت
 ببرد رنج یطب عاجل واقعه از اي بردارد
آموزش ديده در بخش کمک برای مراقبت از مصدوم از نزديک ترين شخص  .1

 های اوليه دعوت گردد.
 آمر ديپارتمنت يا مدير عاليرتبه يا کارمند مصئونيت از آن مطلع ساخته شود .2
در صورتيکه صدمه کوچک باشد، مصدوم را به ساحه آرام انتقال داده و  .3

 صدمه يا شاک آن تداوی گردد.
 
 داشته باشد ازيمراقبت شفاخانه ن به صدمه کهيدر صورت

هر واسطه رهنمايی گردد تا  -تدابير برای انتقال مصدوم به شفاخانه گرفته شود .1
 شخص زخمی به کجا انتقال گردد.

از پول که در دفتر مالی يا دفتر معاون اجرائيوی انستيتوت موجود است برای  .2
مصارف فوری طبی مصدوم استفاده گردد. کوشش بعمل آيد تا بل های آن 

 نگهداری گردد.
 شفاخانه کيور انتقال داده شود.مصدوم به  .3

 
 یواقعه آتش سوز

در صورت وقوع آتش سوزی، طبق هدايت تمام شاگردان و کارمندان ديپارتمنت 
سراميک در حياط ديپارتمنت ، ديپارتمنت خط و ميناتور در حياط ديپارتمنت و 
ديپارتمنت های زرگری و نجاری در باغ انستيتوت جای که اداره آنرا برای همه مناسب 

اکثرأ از چوب و گل ساخته شده و در ی و صنف های آموزش ميداند، بروند. زيرا دفاتر 
 معرض خطر حريق قرار دارند.
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که آتش  کارمند هر شاکرد وبا مشاهده  آتش سوزی در هر قسمت تعمير،  .1
 يا باهم زدن دو شی فلزیآتش، آتش و با فرياد آتش،  سوزی را مشاهده مينمايد

مطلع را  ديگران( مثآل باهم زدن قوطی ها، و ساير اشيا) از وقوع آتش سوزی 
 .سازند

در صورت ممکن آتش سوزی بايد توسط خاموش کننده آتش که در تمام  .2
 .خاموش ساخته شود ،دروازه های تعميرات نصب گرديده

در صورت که آتش تحت کنترول آمده نتواند، تعمير بايد تخليه گردد و به  .3
 .اطفايه اطالع داده شود

نستيتوت جمع شوند و توسط انستيتوت بايد در باغ ا و شاگردان تمام پرسونل .4
 هريکی از آمرين ديپارتمنت شمارش گردند.

 
 یمساو یفرصت ها

فيروز کوه فرصت های مساوی را برای همه فراهم ساخته است. پاليسی استخدام ما 
درخواست کننده اناث را تشويق ميکند و در قسمت فراهم ساختن فرصت های مساويانه 

نژادی، کار مينمايد. فيروز کوه شاگردان دارای برای هردو جنس و تمام گروپ های 
سابقه تعليمی مختلف را مورد حمايت قرار داده و تنوع را ميان شاگردان و استادان 

. انستيتوت فيروزکوه معتقد به اين است که ايجاد فرصت های مساوی تشويق مينمايد
وسسه مهم است. برای کارمندان، شاگردان و فارغ التحصيالن برای موفقيت مدام اين م

کارمندان و شاگردان بر اساس شايستگی در نقش شان انتخاب می شوند، بدون در نظر 
گرفتن نژاد، رنگ، مذهب، جنسيت ، معلوليت، مليت، نسب، معلوليت جنگی، ويا دسته 
های ديگری قابل اجرا که به وسيله قانون استخدام محفوظ گرديده مانند، ارتقاء، تنزيل، 

 کمک مالی، آموزش، انتقال، و فسخ نمودن ويا اختتام بخشيدن.  جبران خسارت، 
 

 


