
  آموزشی  نامه آئین

  با اصالحات مصوب  روزانه  متوسطه  ساله  سه  دوره

 ) واحدی ـ  سالی  شیوه(
 

  متوسطه  آموزش جدید  نظام  اجرائی  هیأت  مصوب

 ) پرورش و  آموزش  نظام  بنیادی تغییر  شورای  دوم  گروه(
 
 

  : توضیح

  پـرورش  و  آمـوزش   عالی  شورای  جلسه  ششمین و  شصت و ششصد در  صادره  رأی استناد  به
  سه  دوره  آموزشی  نامه آیین  اجرای13/8/80 مورخ 8/2221/120به شماره ابالغی  3/8/80مورخ
 15/6/79 مورخ 20139/400شماره بخشنامه  ضوعمو)  واحدی–شیوه سالی ( روزانه  متوسطه  ساله

 .شد  اعالم  بالمانع
  دانـشگاهی  وپـیش  متوسـطه   دوره  بـه  مربـوط   هادیپیـشن   موضـوعات 1380  مـاه  ازآبانمناًض 

 .شود می  ارجاع  ورش پرو   آموزش  عالی   شورای  به  تصویب جهت

 
 

 ساختار و  اهداف:  اول  فصل
 

  کلی  هدف - 1  ماده

  فـضائل  رشـد  و  دینـی   باورهـای   تعمیـق   بـرای   الزم  امکانـات  و شـرایط   آوردن فـراهم 
 و) کاردانش ، ای حرفه و  فنی  ، نظری( متوسطه  آموزشهای  کیفیت قاءارت ، آموزان دانش اخالقی
  توجـه  با کشور  فرهنگی و  اجتماعی ، اقتصادی  نیازهای  تناسب  به آموزشها  این  کمی توسعه

 و نیازهـا  و  آموزشـی   محتـوای   بـین   تناسـب   رعایـت  و  منـاطق   جغرافیـائی   مقتـضیات  بـه 
 : اصول  این  براساس  آموزان دانش  سنی و  جنسی مقتضیات

  زندگی  مهارتهای  تقویت و   دینی  تربیت و  تزکیه امر بر تأکید)  الف

ـ   الزم  انعطـاف  ایجـاد  و  آمـوزی   مهـارت   فرهنـگ   توسـعه  ) ب   گیـری  سـمت  منظـور ه ب
  عالقـه  و کـشور  نیازهـای   برحـسب   تحصیلی  های رشته  تعیین  جهت در  متوسطه آموزشهای 



  وامکانـات  شرایط  طبق بر ، عالی  آموزش در  تحصیل  ادامه و مفید  اشتغال و افراد ادواستعد 
 . فنی و  علمی  پیشرفتهای  به  توجه با محیط 

 . ای وحرفه  فنی  آموزشهای  منزلت  میزان و  کیفیت  سطح  باالبردن و  کمیت  افزایش ) ج

  بمنظوراجرای  جامعه  امکانات از  بهینه  تفادهاس  برای  مناسب شرایط و  زمینه  آوردن  فراهم )د
  گـسترش  و  وتقویـت   واحدآموزشی از  خارج  آموزشهای  سازماندهی و  متوسطه  آموزشهای 
 .کشور  مختلف دستگاههای  امکانات از  استفاده با آموزشها  این 

  تحصیلی  های شاخه  اهداف -2  ماده

 شود می  نامیده  متوسطه  نظام اختصار  به  نامه آئین  این رد  که  متوسطه  پرورش و  آموزش  نظام

 هـر   اهداف  اهم و شود می  تقسیم  کاردانش ـ  ای حرفه و  فنی ـ  نظری  تحصیلی  شاخه  سه به

 : است زیر  شرح به  شاخه

 :  نظری  شاخه )  الف

  سیاسـی  بینش ، قیاخال  فضائل و  ملکات  پرورش و  عمومی  دانش و  فرهنگ  سطح  اعتالی ـ
 ؛ اجتماعی و
  بـه  آنـان   هـدایت   جهت مساعد  زمینه ایجاد و  آموزان دانش  عالقه و استعداد بهتر  شناخت ـ

 ؛ مناسب  تحصیلی  مسیرهای
 ؛ عالی  آموزش در  تحصیل  ادامه  برای  آموزان دانش  نسبی  آمادگی احراز ـ

 : ای حرفه و  یفنّ  شاخه )  ب

 و  سیاسی بینش ، اخالقی فضائل و  ملکات  پرورش و  عمومی  دانش و  فرهنگ  سطح  اعتالی ـ
 ؛ اجتماعی

  بـه  آنـان   هـدایت   جهت  مناسب  زمینه ایجاد و  آموزان دانش  عالقه و استعداد بهتر  شناخت ـ
 مفید؛  اشتغال  سمت

 ــ   یعلمـ   هـای  رشـته  در  تحـصیل   ادامـه   بـرای   آمـوزان  دانـش   نـسبی   آمـادگی  احـراز  ــ 

 .) تکنولوژی( کاربردی
 :  کاردانش  شاخه ) ج

  سیاسـی  بینش ، اخالقی  فضائل و  ملکات  پرورش و  عمومی  دانش و  فرهنگ  سطح  اعتالی ـ
 ؛ اجتماعی و

  بخـشهای  برای  سرپرستی و  استادکاری و ماهر ماهر، نیمه  سطوح در  انسانی  نیروی  تربیت ـ
 ؛ خدمات و  کشاورزی ، صنعت



 -  علمـی   خـاص   هـای  رشـته  در  تحـصیل   ادامـه   بـرای   آموزان دانش  نسبی  آمادگی احراز ـ
  کاربردی

 
 

 ساختار - 3  ماده
 :  نظری  طهمتوسّ  شاخه ـ3ـ1

 و  ،علوم تجربی  علوم ، انسانی  وعلوم  ادبیات ، فیزیک ـ  ریاضی  رشته 4بر   مشتمل  شاخه  این
  صـورت  بـه  ها رشته  همه در ، شاخه  این  درسهای از احدو 52حدود  . است  اسالمی  معارف
 در  شـاخه  ایـن   اختـصاصی   درسهای .شود می  ارائه  دوم و  اول  های پایه در بیشتر و  مشترک

  آموزشـی   واحـدهای .شـود  مـی   ارائه سوم  درپایه بیشتر که  واحداست 44حدود  ها رشته  کلیه
 .شود می  یدهنام » دبیرستان«  شاخه  این  به مربوط

 :  ای حرفه و  فنی  متوسطه  شاخه ـ3ـ2

 چنـد  دارای  زمینـه  هر و  است  خدمات و  کشاورزی ، صنعت  زمینه  سه بر  مشتمل  شاخه  این

  ارائـه  مـشترک   صـورت   بـه  هـا  رشـته   همه در  شاخه  این  درسهای از واحد 58.  است  رشته
  آموزشـی  واحـدهای  . اسـت  واحـد  39دود حـ   رشته هر  برای  اختصاصی  درسهای .شود می

  بشرح ها اززمینه  هریک  های رشته  عناوین •.شوند می  نامیده » هنرستان«  شاخه  این  به مربوط
 : است زیر

 واحـد درسـی     43 رشته های موسیقی در زمینـه خـدمات مـشتمل بـر              ) :3-2(تبصره بند   
 )2/8/80-20225/400/.2اصالحیه .(  واحد دروس اختصاصی است 53مشترک و 

 : صنعت  زمینه ـ3ـ2ـ1

 ، خودرو،تأسیـسات   مکانیـک  ، فلـزی   صنایع تولید، و  ساخت ، عمومی  کشی نقشه  های رشته
  صـنایع  ، شیمیایی  ،صنایع متالورژی ، الکتروتکنیک ، الکترونیک ، چاپ کاغذ، و  چوب  صنایع
  موتورهـای   مکانیـک  ، نـاوبری  ، بـرداری  ،نقـشه  سـاختمان  ، سیمان ، معدن ، سرامیک ، نساجی
 . دریایی مخابرات و  الکترونیک ، دریایی

 : خدمات  زمینه ـ3ـ2ـ2

 ، نمـایش  ، ،نقاشـی  دسـتی   صنایع ، معماری  کشی نقشه ، دوخت و  طراحی ، گرافیک  های رشته
 – موسـیقی  " ، " نوازنـدگی سـاز جهـانی    – موسـیقی  " ، "ساز ایرانی   نوازندگی سینما،
 کـامپیوتر،  ، ،کودکیـاری  بازرگانی  حسابداری ، دستی  چاپ ، سیقی مو" ، "آهنگسازی مبانی 

                                                           
 .شوند اي هنرجود نيز ناميده مي ه دانش آموزان شاخه متوسطه فنّي و حرف•



-20225/400/.2اصـالحیه  .(  .  "فرهنگـی  آثـار   مرمـت  ، خـانواده   مـدیریت  ، بـدنی   تربیت
2/8/80( 

  : کشاورزی  زمینه ـ3ـ2ـ3

 . غذائی  صنایع ، کشاورزی  ماشینهای ، باغی و  زراعی امور ، دامی امور  های رشته

  :  کاردانش  متوسطه  شاخه ـ3ـ3

 یاچند  یک  دارای  زمینه هر و  است  خدمات و  کشاورزی ، صنعت  زمینه  سه  دارای  شاخه  این

  چندرشـته  یـا   یک  دارای  رشته هر و  است  اصلی  رشته چند یا  یک  دارای  گروه هر و  گروه
 .باشد می  مهارتی

حـدود   و  انتخـابی  و  عمـومی   درسـهای   بـه  واحـد  53  شاخه  این  یمهارت  های رشته  کلیه در
 شـاخه   ایـن   بـه  مربـوط   آموزشـی   واحـدهای  .دارد  اختصاص  مهارتی  درسهای  به واحد43

 .شوند می  نامیده »کاردانش  هنرستان«

  حـداقل  باشـد  واحـد  43از  کمتر   رشته هر در  مهارتی   درسهای  واحدهای  که  صورتی در ـ  تبصره
 از  مناسـبی   تلفیـق  بـا   مـابقی  و شـود  مـی   داده  اختـصاص   مهـارتی   درسـهای   بـه  واحـد 20 

 .شد خواهد  تکمیل  مهارتی  رشته نیاز  حسب  اختیاری و  مهارت تکمیل ، اختصاصی درسهای 
 

 درسها  جداول و  عناوین ، تحصیل  مدت  طول ، درسی  واحدهای:  دوم  فصل
 :باشد زیرمی  ویژگیهای  رایدا که  است  واحدی  سالی  برنظام  مبتنی  متوسطه  دورهدر  آموزش ـ4  ماده

  آموزش.شود می انجام  تحصیلی  سال  طول در ، پیوسته بطور  درس هر  آموزش فرآیند ـ  الف
  مـستقل   بصورت) یادوم  اول(  نوبت یک  طول در  ای حرفه و  فنی  شاخه  اختصاصی  درسهای از  بعضی

  متـوالی   ودردونوبـت   زوج  صورت  درسهابه  قبیل  این  برنامه که  برآن مشروط شود می  وارزشیابی  رائها
 .شود  تنظیم  تحصیلی سال  طول ودر

  سـال  طـول  در ) مهـارتی  درسـهای (  مهـارتی   اسـتانداردهای  از  برخـی   آمـوزش  ، کار دانش  شاخه در
  آن  پایـان  تـا  یاحداکثر و  آموزش  اتمام از  پس یکماه  تا نیز  نآ  ارزشیابی و رسد می  پایان  به  تحصیلی

 .شود می  انجام  نوبت

  آن  تعدادواحـدهای  اسـاس  بر  گیری معدل در  درس هر تأثیر  میزان و  آموزش  ساعات ، محتوی ـ  ب
 .شود می  مشخص  درس 

  بایدکلیـه  نکند  راکسب ارتقاء ضوابط آموز دانش  چنانچه و  است  ای پایه  ،اول  سال در  ارزشیابی ـ  ج
 .کند تکرار را  پایه  این  درسهای 



  هـردرس  در  مردودی یا قبولی و  است  مستقل  سوم و  دوم  های پایه  درسهای از  هریک  ارزشیابی ـ د
 .ندارد درسها سایر بر  تأثیری 

 اخـذ  جهـت  نیـاز  مـورد   درسـی    واحـدهای  تعـداد  و  اسـت   سـال  3  آمـوزش   دوره  مدت ـ5  ماده

 .باشد می واحد 96  حداقل  متوسطه دیپلم 

 را  متوسـطه   توانددوره می شرایط سایر  رعایت با شود مردود  اول  پایه در  که  آموزی دانش ـ1  تبصره
 .کند  تحصیل  روزانه  مدارس در  تحصیلی  سال 4درحداکثر  

 جزء سنوات تحصيلي    ، همچنين وقفه تحصيلي   ترك تحصيل قبل از امتحانات نوبت اول و         ـ2  تبصره
موضوع اين مـاده      جزء سنوات تحصيلي   ،شود و ترك تحصيل بعد از امتحانات نوبت اول          محاسبه نمي 
 )١٣/٥/٨٦-٨/٣٦٢٥/١٢٠اصالحيه (.شود محاسبه مي

 
حـداکثر   سایرشرایط  رعایت با شود می مردود  سال دو  اول  پایه در  که  استثنایی آموز دانش ـ3  تبصره

 .دهد  تحصیل  ادامه  روزانه  آموزشی  واحدهای در تواند می  سال5 

  تحـصیلی  سـال   طـول   بـرای   هفتـه  در  آمـوزش   سـاعت   یـک   معادل  نظری  درس واحد هر ـ6  ماده
  معادل...)و میدانی  عملیات ، آزمایشگاهی ، کارگاهی(  عملی  درس واحد هر  ساعات.باشد می 

 . است  نظری  واحددرس یک آموزشی  ساعات برابر ارچه تا نیم و   یک
  پوشـش   تحـت   آموزشـی   واحـدهای  در  عملـی  و  نظری  درس واحد هر  آموزش  ساعات ـ  تبصره

  سـازمان   که  ای نامه شیوه برابر  ماده  این مفاد برابر 5/1تا   استثنایی  پرورش و  آموزش سازمان 
 . است  افزایش  قابل کند می  مذکورابالغ 

 .شـود  مـی   محـسوب   تحـصیلی   سـال   یـک  بعـد   سـال   مـاه  شـهریور  آخر تا  مهرماه  اول از ـ7  ماده

  ادامـه  بعـد   سـال   ماه  اردیبهشت  پایان تا  حداقل و آغاز  سال هر  مهرماه  اول از  آموزش دوره 
 .شود می برگزار  خردادماه در  دوم  نوبت  پایانی  وامتحانات یابد می 

  سـال   ماه  دی پایان تا )10ـ1  ماده  موضوع(  سوم  سال آموز دانش  برای  تحصیلی  سال  طول ـ1  تبصره
 . یافت خواهد  بعدافزایش 

 آنهـا   آموزش که ) مهارتی  درسهای(  مهارت  استانداردهای از  دسته  آن ، کاردانش  شاخه در ـ2  تبصره

 آنها پایانی  وارزشیابی  مهارت  آموزش  تکمیل و  رائهارسد نمی  اتمام  به  ماه  اردیبهشت  تاپایان 

 . است  بالمانع  رایگان بطور  تحصیلی  سال  همان  شهریورماه  تاپایان 

  ارائـه   بطوررایگـان   سوم  پایه  تابستان  طول در  کارآموزی  درس  ای حرفه و  فنی  شاخه در ـ3  تبصره
 .شود می واجرا 



 آمـوز  دانـش   بـه  مربـوط،   جداول برابر  پایه هر  درسی  واحدهای  کلیه  صیلیتح  سال هر در ـ 8  ماده

  امکانـات  و  وی  عالقه و استعداد  به  توجه با نیز  انتخابی  درسهای  واحدهای و شود می ارائه 
 .شود می  ارائه او  به مربوط،  نامه شیوه برابر  واحدآموزشی 

آمـوز پايـه     دانش، نياز درسهاي پايه سوم باشد  پيش، پايه دومچنانچه درسهاي باقيمانده از ـ1  تبصره
نياز به همــراه سايـر درسهــاي پايـه سـوم             ضوابط پيش  رعايتسوم بايد اين درسها را با       
 )١٣/٥/٨٦-٨/٣٦٢٥/١٢٠اصالحيه (.  . واحد انتخاب كند٣٧برابر مقررات و حداكثر تا 

 
 باشـد   کـرده   کـسب  را 10تـا   7  نمـره  نیـاز  پـیش   درس از قـبالً   سوم  پایه آموز دانش اگر ـ2  تبصره

  درسهای بر  مقدم  اصلی  درسهای یا و  همزمان  صورت  به  اصلی و نیاز پیش  درسهای انتخاب 
 . است  بالمانع  وی  نیازبرای پیش 

  ایـن   نتخابنباشـدا   سـوم   پایـه   درسـهای  نیاز پیش  دوم  پایه از  باقیمانده  درسهای  چنانچه ـ3  تبصره
 .شود می  موکول  سوم  سال  تابستان  درسهابه 

  کارگـاهی  درسـهای  از  قبـولی   نـصاب   کسب  به  موفق  دوم  سال  پایان در  که  آموزی دانش ـ4  تبصره
 در ) مهـارتی   درسـهای (  مهارت  استانداردهای و  ای حرفه و  فنی  شاخه در  میدانی  وعملیات 

  سـال   مـاه  دی یا  تابستانی  دوره یا  سوم  پایه در را مذکور  درسهای باید نشود  کاردانش شاخه 
 یـا   خردادمـاه  در  کـه  درسـها   آن  امتحان در و کند  انتخاب  غیرحضوری  بصورتاً صرف بعد 

  واحـدهای  تعـداد  .کنـد   شـرکت  شـود  مـی  برگزار بعد  سال  ماه دی یا و  تابستانی دوره  پایان 
  .شود نمی  سوم  پایه مجاز  واحدهای  سقف  ولمذکورمشم  درسهای 

  درسـی  مـواد   جـدول   مطـابق   کاردانش  شاخه  سوم و  دوم  پایه در  درسی  واحدهای  ارائه ـ5  تبصره
 در  مقررات و ضوابط سایر  رعایت با  امکانات و  اجرایی  شیوه  تناسب  به و  مهارتی  هررشته 

 ،2  قـرآن  و  دینی  تعلیمات ،1/2 عربی  درسهای  ارائه  لیکن . است  آموزشی واحد اختیارمدیر 
 . است  الزامی  کاردانش  شاخه  دوم  پایه در 2  خارجه زبان 

 دانش آموزان پایه سوم سالی واحدی روزانه که در پایه دوم موفق به کسب حداقل                ـ 6  تبصره
 ساعات ارائه دروس     بدلیل عدم انطباق   "از نشده اند و بعضا    یدر دروس پیش ن     7نمره  

پیش نیاز و اصلی در برنامه هفتگی مدارس امکان انتخاب دروس پایه دوم برای برخی               
 ، از آنان فراهم نشده است و تـشکیل کـالس در فرصـت هـای دیگـر مقـدور نباشـد                    

طرار در صورت موافقت شورای مدرسـه و بـا رعایـت سـایر              ضتوانند در شرایط ا    می
پایه دوم کـه پـیش نیـاز        مجاز ، آن دسته از دروس       ضوابط از جمله سقف واحد های       

دروس پایه سوم هستند را انتخاب کرده و در امتحانـات نوبـت اول و دوم آن دروس                  



شرکت نماید در این صورت نمرات پایانی هر نوبت به عنوان نمرات مستمر آن نوبـت                
ان اعالم نتیجه    آیین نامه آموزشی برای آن     55نیز منظور و همانند سایر دروس برابر ماده         

 .خواهد شد 
این قبیل دانش آموزان نیز به هیچ وجه مجاز به خروج از واحد هـای آموزشـی   : تذکر  

 ) 2/8/80 – 2/20222/400اصالحیه ( .در ایامی که مدرسه دایر است نمی باشند 

 اچنـد ی  یـک  در  آمـوزان  دانـش  از  بعـضی  ، خردادمـاه   امتحانـات   برگـزاری  از  پس  چنانچه ـ9  ماده

  آنـان   بـه   ذیل  بصورت مربوط  درتابستان درسها  این نکنند رااحراز  قبولی شرایط  درسی ماده 
 .شد خواهد ارائه 
  کـه   درسـهایی   آن  امتحانـات  در موظفنـد   مـاده   ایـن   موضـوع   دوم و  اول  پایـه   آموزان دانش ـ 9ـ1
 مربوط نامه شیوه برابر  آموزان دانش  یلقب  این  برای .کنند  شرکت شود می برگزار  درشهریورماه 

 .خواهدشد  تشکیل غیرمتمرکز یا متمرکز  بصورت  تقویتی  کالسهای ، تابستان در 

 یا  دوم  پایه درسهای از  تعدادی  گذراندن  به  موفق  دلیل هر  به  که  سوم  سال  آموزان دانش  برای ـ 9ـ2

  هفتـه  10  مدت به  دوره  این در  آموزشی  برنامه .ودش می اجرا  تابستانی  دوره شوند نمی  سوم 
  برگـزاری   بـرای  مـدت   بقیـه  و دارد  اختصاص  درس  کالس  تشکیل  به  آن  هفته 8  که  است 
 .شود می منظور  نتیجه  اعالم و  امتحانات 

  باقیمانده  هایازدرس واحد 32حداکثر   دوره  این در خواهندبود مجاز  آموزان دانش  قبیل این ـ 9ـ2ـ1
 را  مابقی و  حضوری  توانندبصورت می را واحد 10حداکثر  تعداد  این از  که کنند  انتخاب را 
  درسـهایی  بـا   اولویت  حضوری  واحدهای انتخاب در و کنند  انتخاب  غیرحضوری  بصورت 
 .اند نکرده  راانتخاب آنها قبال  آموزان دانش  که  است 

 و  تابستانی  دردوره  سوم  سال  آموزان دانش  برای  واصلی نیاز پیش  درسهای  مانهمز  انتخاب ـ 9ـ2ـ2
 . است بالمانع ضوابط و شرایط سایر  رعایت با بعد  ماه  دی  امتحانات 

  آمـوزش   برابرساعات 3  تابستانی  دوره در  وعملی  نظری  درسهای  هفتگی  آموزش  ساعات ـ 9ـ2ـ3
 . است  تحصیلی  سال  طول در درسها  آن  هفتگی 

 آن   برگزاری و خواهدشد  تشکیل مربوط  آموزشی  المقدوردرواحدهای حتی  تابستانی دوره ـ9ـ2ـ4
  دریک،منطقه  یا  ناحیه  وپرورش  آموزش ادارات قبلی  وهماهنگی  ریزی متمرکزبابرنامه  بصورت  
 . است  رایگان آموزان دانش ایبر  دوره  این  برگزاری. است  بالمانع  موزشیآیاچندواحد 

  مهـارت  واسـتاندارد   ای حرفـه  و  فنی  شاخه در  میدانی  عملیات و  کارگاهی  درسهای  ارائه ـ 9ـ2ـ5
 مجـاز   حضوری  بصورت  سوم پایه  تابستانی  دوره در  کاردانش  شاخه در ) مهارتی  درسهای( 



 ، تواننـد  می  مناطق  پرورش و  آموزش  اراتدرسها،اد  این  ماهیت  به  باتوجه  لیکن .باشد نمی 
  دوره  آمـوزان  دانش  برای شود، می  اعالم ذیربط  آموزشی دفاتر سوی از  که  ضوابطی  براساس 
 .دهند  تشکیل  رایگان تقویتی  فشرده 

ل سوم  چنانچه در پایان تابستان نیز موفّق به گذرانـدن برخـی از درسـهای    سا آموز دانش ـ10  ماده
 واحـد از    32ایه دوم یا سوم نشود می تواند در امتحانات دیمـاه شـرکت کنـد و حـداکثر                   پ 
 .درسهای باقیمانده را امتحان دهد 
 چنانچه این قبیل دانش آموزان بخواهند در امتحانـات دیمـاه همـان سـال مـدارس روزانـه                    -1-10
 .ر خواهند بودشرکت کنند در فاصله زمانی موضوع این ماده از معافیت تحصیلی برخوردا 
 چنانچه این قبیل دانش آموزان بالفاصـله پـس از دوره تابـستانی قـصد ادامـۀ تحـصیل در                     -2-10
واحدهای آموزشی بزرگساالن را داشته باشند در نیمسال اوّل بصورت رایگان ادامه تحصیل             
 .خواهند داد 
ق به گذراندن برخی     چنانچه پس از رشکت در امتحانات دیماه دانش آموز موضوع ماده موفّ            -3-10
از درسها نشده باشد حقّ ادامۀ تحصیل در واحدهای آموزشی روزانه را ندارد و مـی توانـد                   
برابر مقررات در واحد آموزشی بزرگساالن و یا بصورت داوطلب آزاد ثبت نام کند و ادامه                 
 .تحصیل دهد 
 توسط که  ضوابطی  طبق آزاد  وطلبدا  امتحانات و  بزرگساالن  دوره  ای حرفه و  فنی  درشاخه ـ 10ـ4

 در  تحـصیل  شرایط  که  آموزانی دانش از  عده  آن  برایاً صرف شود می  ابالغ  آموزشی  معاونت 

  .شود می برگزار و دایر اند داده  دست از را  روزانه  دوره 
 مجـدد  بطـور   اسـت   کـرده   کـسب   قبـولی   نمـره  قبال  که را  درسهایی تواند نمی آموز دانش ـ11 ماده

 1.کند انتخاب 
 .باشد می  الزامی  اول  پایه مردود  آموزان دانش  برای  اول  پایه  درسهای تکرار ـ  تبصره

  حـداقل   هفتـه  هـر  در  پرورشـی  و  آموزشـی   هـای  برنامـه  در آمـوز  دانـش  حضور  ساعات ـ12  ماده
  آمـوزش   برنامـه   پایان تا  شروع  زمانی  فاصله در  است  موظف آموز دانش و  است  ساعت36 
 .باشد  داشته حضور  آموزشی واحد  محل در روزانه 

                                                           
 بـه شـماره     28/5/83 مـورخ    شورای عالی آمـوزش و پـرورش         به استناد مصوبه سیصدو چهارهمین جلسه کمیسیون معین          -1

به صـورت داخلـی برگـزار شـده بـرای           ) ته قبل در رش (نمره قبولی درسی که امتحان آن        « 8/6/83 مورخ   9/5416/120ابالغی  
دانش آموزی که در امتحان تغییر رشته شرکت کرده و شرایط رشته جدید را احراز نموده است قابل پذیرش بوده ، لیکن نمـره                        

 .پایانی آن درس در احتساب معدل کتبی قابل اعمال نخواهد بود



  برنامـه  براسـاس   کـاردانش  و  ای حرفـه  و  فنی  های شاخه  آموزان دانش  هفتگی  برنامه  ساعات ـ12ـ1
 .باشد می  ساعت 48حداکثر   رشته هر  مصوب 

 8وحـداکثر    ساعت 6  حداقل روز هر و  هفته روز 6  برای  آموزشی  واحدهای  هفتگی  برنامه ـ12ـ2
 .شود می  تنظیم  ساعت 

ملـی پـرورش     سـازمان   تابعـه   آموزشـی  مراکز  آموزان دانش  هفتگی  برنامه  ساعات  افزایش -  تبصره
 . است  بالمانع  ساعت 42تا   درخشان  استعدادهای 

  کـه  کنـد   تنظـیم   ای گونـه   بـه  را  سـوم   پایـه   هفتگـی   برنامـه  بایـد   آموزشـی  واحـد  مدیر ـ13  ماده
  کـسب  بـا  تواند می مدیر .باشد  نداشته  برنامه  بدون  ساعات ، خاص شرایط آموزغیراز دانش 
 .دهد  تشکیل  شده  تعیین  نصاب حد از کمتر آموز دانش تعداد با  کالس ، متبوع اداره از مجوز 

 در  تحـصیلی  سـال   طـول  در  درس  کـالس  و  آموزشی واحد در آموز دانش  مرتب حضور ـ14  ماده

   غیبت  که  آموزی دانش با  و است  الزامی باشد می دایراً رسم  آموزشی واحد  که  ایامی تمام 
 

 2.شد خواهد رفتار  مدارس  اجرایی  نامه  درآیین  مندرج  انضباطی  مقررات کندبرابر می
 ، آمـوزی  مهارت برای مورد  حسب  که  آموزی دانش  ای حرفه و  فنی و  کاردانش  های شاخه در ـ14ـ1
  برنامـه  برابـر  شـود  می معرفی  آموزشی  واحدهای از  خارج مراکز  به  کارآموزی و ، کارورزی 
 .باشد می  ماده  این مفاد  رعایت  به  ملزم  تنظیمی 

  کـه  ای مـه نا شـیوه  برابـر  آمـوز  دانـش   پرورشـی  و  آموزشـی   خـاص  مـوارد   بـه   رسـیدگی  ـ15  ماده
  وپـرورش   آمـوزش   عـالی   شـورای   معین  تأییدکمیسیون  به و  تهیه  آموزشی  معاونت توسط 
 3.باشد می  مدرسه  شورای  خواهدرسیدبرعهده 

  همچنـین  تحـصیلی   هـای  شـاخه   تفکیـک   بـه   متوسـطه   دوره  عمـومی   درسـهای   عنـاوین  ـ16  ماده
  تحصیلی  های پایه  تفکیک  به  ای حرفه و  فنی و  نظری  های شاخه  اختصاصی  درسهای عناوین 
 .باشد می  پیوست  جداول  شرح  به  مختلف  های دررشته 

 ازآنهـا   یـک  هـر   درسـی  مـواد   جـداول  و  کـاردانش   شـاخه   مهـارتی   هـای  رشته  عناوین ـ1  تبصره

  نظام  اجرایی  هیأت  مصوب(  کاردانش  شاخه  مهارتی  های رشته  ریزی برنامه  نامه شیوه براساس 
 .شود می  اعالم و  تهیه  آموزشی  معاونت توسط ) متوسطه  جدیدآموزش 

                                                           
هيئت (آموزش و پرورش  سه گروه دوم شوراي تغيير بنيادي نظام         به استناد رأي صادره در دويست و چهل و هشتمين جل           -٢و١

 ١٥،١٤ ابالغ شده اسـت، مـواد   ٢٩٧/٨٠ مورخ ٢٠٢١٩/٤٠٠ كه طي شماره ١٧/٧/٨٠مورخ) متوسطهآموزش اجرايي نظام جديد    
 .به شرح فوق اصالح گرديد

 
 



  کتـب  مطالـب   بـه  مـورد   حـسب  توانـد  مـی   درخـشان   استعدادهای  پرورش  ملی  سازمان ـ2  تبصره
 .کند  اضافه  تکمیلی  محتوای درسی 

 شود می  بندی تقسیم  ذیل  شرح  به آنها  هیتما و  اهداف  براساس  متوسطه  دوره  درسهای -17  ماده
ـ 1  ، علمـی   بیـنش  ارتقـاء   بـرای  آنهـا   آمـوختن   کـه   اسـت   درسـهایی  : عمـومی   رسـهای  د -17ـ
  دسـته   آن .دارد  ضـرورت   متوسـطه   دوره آموز دانش  سیاسی و  فرهنگی ، ،اقتصادی اجتماعی 
  گردددرسهای می  ارائه  یکسان  محتوای با  متوسطه  های شاخه  تمام در  که  عمومی  ازدرسهای 
 .شود می  نامیده  مشترک 
 

  نمـره  و  اسـت  معـاف   دفـاعی   آمـادگی   درس  عملی  بخش  گذراندن از  استثنایی آموز دانش ـ  تبصره
 .خواهدشد منظور  درس  این  نمره  عنوان  به  تئوری بخش 
 یـا   عملـی   پایـه  آنهـا   گذرانـدن  بـا  آمـوز  دانـش   کـه   اسـت   درسهایی : اختصاصی  درسهای -17ـ2

 در را تـر  عـالی   سـطوح  در  تحصیل  ادامه یا  اشتغال و کار بازار  به ورود  برای  مناسبی علمی 

 .کند می  کسب  خاص  گرایش یا  رشته یک 

  کـاردانش   شـاخه   اختـصاصی   درسهای از  دسته  آن :) مهارتی  درسهای(  مهارت استاندارد - 17ـ3
  بـه  مفیـد  کـار   یـک   بـه   اشـتغال   بـرای  موردنیـاز   ای حرفـه   مهارتهای آنها  طریق از  که است 
 .شود می  داده  آموزش مربوط  مهارتی  استانداردهای  براساس  عملی و  نظری صورت 

 و عالیـق   پرورش منظور  به  فردی  تفاوتهای  به  باتوجه  که  است  درسهایی : انتخابی  درسهای -17ـ4
  ازدرسـهای   ای مجموعـه   بین از  وی توسط آموز دانش  آموزشی  نیازهای  رفع یا و ستعدادهاا 
  انتخاب مربوط نامه شیوه برابر )دارد تأکید آموز دانش  فعالیت بر  که  درسهایی( محور  فعالیت 
 4: است  ذیل موارد بر  مشتمل  انتخابی  درسهای .شود می 

ـ 4ـ1   ،رشدفـضائل  دینـی   باورهـای   منظورتعمیـق  بـه   کـه   اسـت  هاییدرسـ :5پرورشـی   درسـهای  -17ـ
  بــه  ،باتوجــه هنـری   ورشداســتعدادهای واجتمــاعی  فــردی  زنـدگی  مهارتهــای ،تقویــت اخالقـی  

ـ آموز  دانـش  استعدادوعالئق   ارائـه  مربـوط  نامـه   باشـیوه  ومطـابق   خـاص  هـای   فعالیـت   صـورت  هب
  .شود می 

                                                           
، آشـنايي بـا مقـدمات پـژوهش علمـي،           ريزي تحصيلي شـغلي     ي مذكور درسهاي كارگاه خوداتكائي،برنامه     عالوه بر درسها   -١

 .شوند نيز به عنوان درسهاي انتخابي ارائه مي) ١(هنر
 و  شوراي عـالي آمـوزش وپـرورش      نامه اجرائي مدارس مصوب        فعاليتهاي پرورشي واحدهاي آموزشي با رعايت مفاد آيين        -٢

 .جرا خواهد شدشود ا هائي كه از سوي معاونت پرورشي و تربيت بدني ابالغ مي مطابق شيوه نامه



  کـاهش  آموزو دانش  درسی  ضعف  جبران منظور  به  که  است  درسهایی : جبرانی  درسهای -17ـ4ـ2
 .شود می  ارائه مربوط،  های درس  سرفصل  رعایت با ، تحصیلی  افت 

 و آمـوز  دانش های آموخته  وتعمیق  منظورتوسعه  به  که  است درسهایی :  تکمیلی  درسهای- 17ـ4ـ3
 .شود می  ارائه مربوط،  درسهای  سرفصل  عایتر با

  دروس بـرای  ضـوابط   رعایـت  بـا  توانـد  مـی   درخـشان   اسـتعدادهای   پرورش  ملی  سازمان ـ  صرهتب
  متوسطه  آموزش جدید  نظام  اجرایی  هیأت تأیید از  پس و کند  تعیین جدید  عناوین انتخابی 
 6 .دهد  ارائه خود  تابعه  آموزشی مراکز  آموزان دانش به 
 و  اطالعـات   سـطح   افـزایش  منظـور   بـه   کـه   اسـت   درسـهایی  :  مهـارت   تکمیل  درسهای -17ـ5
  ارائـه   کـاردانش   شـاخه  آمـوز  دانـش   بـه  فاًصـر  کار محیط  به ورود  برای موردنیاز مهارتهای 
 .شود می 
 از  هریـک  موردنیـاز   واحـدهای  تعـداد   بـه   کـه   اسـت   درسـهایی  :  اختیـاری   درسـهای  -6-17
                      حـسب  و  رشـته  هـر   هـدفهای  و  ماهیـت  بـا   سـب متنا  کـاردانش   شـاخه  هـای  تهرشـ  
            ارائـه   کـاردانش   شاخه آموز دانش  به مربوط ضوابط رابرب آموزشی  منطقه مقتضیات و شرایط 
 .شود می 
 

  آموزان دانش  نام ثبت  مقررات:  سوم  فصل
  نـام  ثبـت  بـه  مربـوط  امـور   ارزشـیابی  و  نظـارت  ، سـازماندهی  ، ریـزی  برنامـه  بمنظـور  - 18  مـاده 

 و  منـاطق  و  پـرورش  و  آموزش  کل  ادارات در  نام ثبت  شروع از  قبل  ساله  همه آموزان دانش 
  اداره  رئـیس  یـا   مـدیرکل  زیرنظر و  انتخاب با ذیربط افراد از  مرکب  ستادی آموزشی  نواحی 
 .شود می  تشکیل پرورش و  آموزش 

 گیـرد  مـی  انجـام   وی  ولـی  یـا  مـادر  یا پدر حضور با  اول  پایه  ورودی آموز دانش  نام تثب ـ 19  ماده

 در  درسـی  واحـد  و  رشـته   انتخـاب  و  نام ثبت  برای  وسوم  دوم  های پایه آموز وحضوردانش 

 . است مقررالزامی موعد 

                                                           
ريزي تحصيلي شـغلي، آشـنايي بـا مقـدمات پـژوهش علمـي،                ي مذكور درسهاي كارگاه خوداتكائي،برنامه     عالوه بر درسها   -١

 .شوند نيز به عنوان درسهاي انتخابي ارائه مي) ١(هنر
" سـي بنـام      در واحد هاي آموزشي تحت پوشش سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخـشان در پايـه اول يـك عنـوان در                     -٦

افـزوده  " سـاير دروس انتخـابي   "  ساعت آموزش در هفته به مجموعه ٢به ميزان يك واحد و " آشنايي مقدماتي با دانش رايانه  
  ) ٦/٥/٨٠ – ٢/٤٦٠٩/٤٠٠اصالحيه .( مي شود 



 واحـد  در  نـام  ثبـت   بـرای  نـد توا نمـی  دیگر  های علت یا  بیماری  دلیل  به  که  آموزی دانش ـ1  تبصره

 او  ولـی  توسـط  مقـرر  موعد در  وی واحد  انتخاب و  نام ثبت امور باید یابد حضور آموزشی 

 .شود  انجام 

  رعایـت  بـا   اسـت  داشته  تحصیل  ترک  که  غیرمشمول آموز دانش مجدد  تحصیل و  نام ثبت ـ2  تبصره
 . است  بالمانع سایرشرایط 

  وکـاردانش   ای حرفـه  و  فنـی   هـای  شاخه در شرایط واجد  آموزان دانش  نام ثبت و  پذیرش ـ3  تبصره
  کـه  آنها از  تلفیقی یا  مصاحبه یا  معدل یا  ورودی  آزمون  طریق از تقاضا و  ظرفیت  براساس 
، ضـوابط  شـود  مـی   انجـام  گردد می  اعالم و  تعیین  استان  پرورش و  آموزش  کل  اداره توسط 

نرستانهای رشته های موسیقی توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسـالمی و یـا              ورود به ه  
مرکز گـسترش آموزشـهای هنـری وزارت ارشـاد اسـالمی حـسب مـورد تعیـین و اعـالم                     

 )2/8/80 – 2/20222/400اصالحیه ( .شود می
  حـسی  ویـا   جـسمی   مـشکالت  و  محـدودیت   علیرغم  که  استثنایی آموز دانش از  نام ثبت ـ4  تبصره

  توانبخـشی  و  آموزشـی   خـاص   خـدمات  از  اسـتفاده  با و  بوده برخوردار هنجار به  ازهوش 
  روش  به  آموزش  مشمول  استثنایی آموز دانش( بپردازد  تحصیل  به  عادی  مدارس توانددر می 
ـ  و  آمـوزش   اداره /  مـدیریت  از  نامـه  معرفی  ارائه با  آموزشی  واحدهای در) تلفیقی    رورشپ
 .گیرد می  صورت استثنایی 

 و  درخـشان  اسـتعدادهای   پـرورش   ملـی   سـازمان   تابعـه   آموزشی مراکز  به ورود ضوابط ـ5  تبصره
 .خواهدبود  سازمان امناء هیأت  مصوب  نامه آئین برابر مراکز  این در  تحصیل ادامه 

 .گیرد می  انجام جنسیت  تفکیک  به  آموزشی  واحدهای در  آموزان دانش  وتحصیل نام ثبت ـ 20  ماده

 : نام ثبت موعد

  نیمـه  از  تحـصیلی  سـال  هر در  آموزان دانش سایر و  اول  پایه  ورودی  آموزان دانش  نام ثبت ـ21  ماده
  هفته در  سوم  پایه  آموزان دانش  تابستانی  دوره  برای و  شهریورماه  پایان حداکثر تا  تیرماه دوم 
 . خواهدگرفت  صورت  هرسال  تیرماه اول 

  ارائـه  بـا  کنـد  نـام  ثبـت  مقرر موعد در  است  نتوانسته  موجه عذر با  که  آموزی دانش  نام ثبت ـ  تبصره
 و  آمـوزش   اداره  خـاص   کمیـسیون  توسـط   نامـه  معرفـی  صدور و  تشخیص و معتبر مدارک 
 .بود خواهد مجاز محل  پرورش 

 : سنی شرایط

ــال  20و18،19  ترتیب  به  سوم و  دوم ، اول  های درپایه  نام ثبت  حداکثرسنـ22ماده ــام سـ ــتتمـ  اسـ
 .)دبوخواهد  هرسال  مهرماه  اول  نام ثبت  آموزبرای دانش  سن محاسبه  مالک(  



 ئاًبرسداسـتثنا  مجـاز   سـن  حـداکثر   بـه  او  سـن   تحـصیلی   سـال   حین در  که  آموزی دانش ـ1  تبصره

 توانـد  می )7  ماده  یک  تبصره  رعایت با  سوم  پایه آموز دانش  برای(  صیلیتح  سال  همان پایان 

 .دهد  تحصیل  ادامه  روزانه  آموزشی  درواحدهای 

  هریـک  در تلفیقـی   روش  بـه   آمـوزش   مـشمول   اسـتثنایی   آموزان دانش  برای  سن حداکثر ـ2  تبصره
 .باشد می  عادی آموز دانش  سن حداکثر از ربیشت  سال دو  متوسطه  دوره  تحصیلی  های ازپایه 

 :نیاز مورد  مدارک

 : است زیر  شرح  به آموز دانش  نام ثبت  برای نیاز مورد  مدارک ـ23  ماده

 :  لاوّ  پایه

  تغییـرات  وجود  درصورت و باشد  داشته  مطابقت  آن  اصل با  که  شناسنامه  اول  صفحه تصویر ـ  الف
  اسـت   الزم و  اسـت   ضـروری  نیـز  آخـر   صـفحه  تـصویر   نامهشناسـ  در  واصـالحات  

 .باشد دار عکس  است  رسیده  تمام  سال 15  سن  به  که  آموزی دانش شناسنامه 

 موردنیاز تعداد  به  عکس  ـ  ب

   تحصیلی راهنمایی   دوره سوم  سال قبولی موقت یاگواهی تحصیلی راهنمایی دورهن پایا نامه گواهی - ج

  آن  جایگزین  ویژه 7برگ  نمون یا  تحصیلی  راهنمایی  دوره  نامه وصیهت  ـ د
  اسـتثنایی   وپـرورش   آمـوزش   اداره / مـدیریت  یـا  مبـدأ   اسـتثنایی   آموزشـی  واحد از  نامه معرفی ـ ه
  روش  بـه   آمـوزش   مـشمول   اسـتثنایی  آموز دانش  برای  معلولیت  میزان و  نوع بر  مبنی استان 
  تلفیقی 

 :  سوم و  دوم  پایه

  اول  پایه  به مربوط  مدارک ـ  الف

  تحصیلی  هدایت  یک  شماره  برگ نمون و  متوسطه  دوره  قبل  های سال یا  سال  کارنامه  ـ  ب

  تطبیقی  آموزان دانش  برای  تطبیق  های کارنامه  ـ  ج

ـ  و  پناهنـدگان  ، آنان  فرزندان و  بیگانه  اتباع -24  ماده   نـام  ثبـت  بـرای  کـشورها  دیگـر   شـدگان  دهران
  تعیـین  ذیـربط   مراجع توسط  که  مدارکی سایر و  پناهندگی  دفترچه معتبر،  اقامت  بایدپروانه 
 .دهند  ارائه شودرا می 

  امـوردفتری  متصدی  باامضای  آموزشی  واحدهای از  صادره  تحصیلی  های هاوگواهی کارنامه -25 ماده
 اعتبـار   دارای واحدآموزشی مدیر  ومهروامضای)باشد می  مسؤولیت  این دار دهعه  که  یافردی( 

 8.خواهدبود 

                                                           
 .باشد  مي(Form)معادل فارسي كلمه فرم» نمون برگ« براساس نظر فرهنگستان زبان وادب فارسي كلمه-١



 .باشد می منطقه  پرورش و  آموزش  اداره  عهده  به  تحصیلی  ارزش  تأییدیه صدور -1  تبصره

شـورای عـالی آمـوزش     تحصیالت دوره متوسّطه برابـر مـصّوبه    پایان  نامه گواهی صدور -2  تبصره
 .گیرد  انجام میپرورشو 
 
 :آموزان مشمول نظام وظیفه عمومی نام و تحصیل دانش شرایط ثبت 

شـود    سـالگی مـی    19آموز پسر از اوّل فروردین ماه سالی که در آن سال وارد سن                دانش -26ماده   
 .شود مشمول نظام وظیفه شناخته می 

د مندرج در شناسـنامه اولیـه وی   آموز تاریخ تولّ  مالک رسیدگی به وضع مشمولیت دانش      -27ماده   
آموزی که شناسـنامه اولیـه       است و تغییرات بعدی مالک عمل نخواهد بود لیکن برای دانش           
 .او به حکم دادگاه باطل شده است شناسنامه جدید مالک قرارخواهدگرفت 

جّـه  نام، از ابتدا و یا در طـول سـال تحـصیلی باعـذر مو               آموزی پس از ثبت     چنانچه دانش  -28ماده  
غیبت کند و این غیبت تا پایان سال تحصیلی ادامه یابد و در امتحان هیچیک از درسـها در                    
آمـوز وقفـه تحـصیلی       خردادماه و شهریورماه شرکت نکند آن سال تحـصیلی بـرای دانـش             
تـشخیص  . شـود  وقفه تحصیلی و غیبت موجّه ترک تحصیل تلقـی نمـی          . شود محسوب می  
 .مدارک ارائه شده با مدیر واحد آموزشی استغیبت موجّه براساس دالیل و  

غیرموجّه و یا بدون     آموز مشمول نظام وظیفه که سه ماه و بیشتر بطور متوالی غیبت             دانش -29ماده   
مـدیر واحـد    . شود اطالع قبلی داشته باشد بعنوان ترک تحصیل از واحد آموزشی اخراج می            
راد را برابر مقـررات از طریـق اداره         آموزشی موظّف است مراتب ترک تحصیل این قبیل اف         
 .های وظیفه عمومی محل اعالم کند آموزش و پرورش به حوزه 

نام نکند  آموز واجد شرایط در موعد مقرّر برابر ضوابط در واحد آموزشی ثبت چنانچه دانش -1-29
 .آموز را اعالم کند مدیر واحد آموزشی موظّف است برابر مفاد این ماده ترک تحصیل دانش 

از نظر مقرّرات نظـام وظیفـه عمـومی تـرک           ) متفرقه( شرکت در امتحانات داوطلب آزاد       -30ماده   
 .شود تحصیل تلقی می 

اسـت مجازنیـست وصـرفاً       تـرک تحـصیل داشـته      آموزمـشمول کـه    دانش نام وتحصیل  ثبت-31ماده   
 .است بالمانع  وی عمومی،ادامه تحصیل وظیفه ازنظرنظام قانونی ممنوعیت رفع درصورت 

                                                                                                                                                                      
هيئـت   (آموزش و پـرورش به استناد رأي صادره در دويست و چهل و هشتمين جلسه گروه دوم شوراي تغيير بنيادي نظام         -١

 بـه   ٢٥ ابالغ شده است، ماده      ٢٩/٧/٨٠ مورخ   ٢٠٢١٩/٤٠٠ كه طي شماره     ١٧/٧/٨٠مورخ  ) اجرايي نظام جديد آموزش متوسطه    
 .شرح فوق اصالح گرديد



تـاریخ اعـزام    گرفته است چنانچه ) بدون مهر غیبت  (آموزی که دفترچه آماده بخدمت        دانش -تبصره  
 سـایر  رعایـت توانـد بـا    مندرج در دفترچه وی حدّاقلّ تا پایان خردادماه آن سال تحصیلی باشد مـی    

 .نام کند و ادامه تحصیل دهد شرایط در همان سال تحصیلی ثبت

ــه  وظیفه را که  آموزان مشمول نظام شی پسرانه بایدمشخصات کلّیّه دانش مدیرواحدآموز-32ماده  بـ
تحصیل اشتغال دارند، بطور انفـرادی و بـرای هـر مـشمول فقـط یکبـار بمنظوراسـتفاده از         
های نظـام    معافیت تحصیلی برابر مقرّرات از طریق اداره آموزش و پرورش مربوط به حوزه             
آمـوزان دارای نقـص عـضوواستثنایی        مل دانـش  ایـن موضـوع شـا     (ظیفه محل اعالم کنـد    و 
 )شود نیزمی 

آمـوزان    مدیر واحد آموزشی موظّف است مراتب ترک تحصیل و فراغت ازتحصیل دانش    -33ماده   
های نظـام وظیفـه      حوزه به آموزش وپرورش متبوع   مشمول خود رابرابرمقرّرات ازطریق اداره     
 .کند اعالم 

کند درصورتی که قصدادامه تحـصیل در        ت تحصیلی استفاده می   آموزی که از معافی     دانش -34ماده   
واحدهای آموزشی بزرگساالن را داشته باشد نیازی به اعالم تـرک تحـصیل وی بـه حـوزه                   
 .باشد نظام وظیفه نمی 

کننـد   تحصیل مـی   آموزان اَتباع بیگانه که برابر مقرّرات در واحدهای آموزشی ایرانی           دانش -35ماده   
 .باشند وظیفه عمومی نمیمشمول قانون  
  
 
 
 :آموز شرایط انتقال دانش 

آموز درطول سال تحصیلی ازیک واحدآموزشی بـه واحدآموزشـی دیگـر بـا                انتقال دانش  -36ماده   
وحداکثر تایکماه قبـل از شـروع امتحانـات پایـانی           »مقصد«موافقت اداره آموزش وپرورش      
 تحـصیلی ونمـرات مربـوط بـه         درایـن صـورت مدارک،پرونـده     .نوبت دوم بالمـانع اسـت      
آزمونهای طول سال تحصیلی وی باید پس از مهروامضاء واحدآموزشی مبدأ ،بـه موقـع بـه        
آمـوز درمحـدوده یـک منطقـه آموزشـی           انتقـال دانـش   . ارسال شـود   »مقصد«واحدآموزشی   



 مقررات درمهلت تعیـین شـده بالمـانع         رعایتباهماهنگی دوواحدآموزشی مبدأ و مقصد با      
 9.است 

 »مقــــــصد« آموز بصورت محرمانه باید به واحد آموزشی   تحصیلی دانش-پرونده تربیتی  -1-36
 .ارسال شود 

درخشان صـرفاً    آموزان مراکز آموزشی تابعه سازمان ملی پرورش استعدادهای         انتقال دانش  -تبصره   
 .با موافقت سازمان خواهدبود 

نـام کـرده     آموزی که با گـواهی موقّـت ثبـت         ش مدیر واحد آموزشی باید کلّیّه مدارک دان       -37ماده   
. است را حدّاکثر تا پایان مهرماه بصورت مکتوب از محلّ تحصیل قبلی وی درخواست کند               
مدیر واحد آموزشی مبدأ نیـز بالفاصـله پـس از وصـول درخواسـت، بایـد کلّیّـه مـدارکِ                      
ـ              تحصیلی دانش   ه واحـد آموزشـی      آموزِ منتقل شده خود را پس از تکمیل برابـر مقـرّرات ب
 .مقصد ارسال کند 

مقصد کامل نـشود     آموز در موعد مقرّر در واحد آموزشی         چنانچه مدارک تحصیلی دانش     -38ماده   
آموز حقی ایجاد و یا از وی حقی تضییع شـود مـسؤولیّت ناشـی از             و به تبع آن برای دانش      
 .شدبا آن حسب مورد بعهده مدیران واحدهای آموزشی مبدأ یا مقصد می 
  
 :سایر موارد 

تحصیلی پرونـده     مدیر واحد آموزشی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از شروع سال             -39ماده   
آموزان جدید خود را مورد رسیدگی قرار دهـد          آموزان از جمله دانش    تحصیلی تمامی دانش   
آمـوزی   و در صورت مشاهده نقص پرونده درصـدد رفـع نقـص برآیـد و چنانچـه دانـش                   
 مقرّرات به یک رشته تحصیلی هدایت شده، یا به پایه تحصیلی باالتر ارتقاء یافتـه                برخالف 
. و یا در درسها قبول اعالم شده باشد نسبت به تعیین وضـعیت اسـتحقاقی وی اقـدام کنـد                    
لیکن چنانچه بعد از موعد مذکور موارد نقـص پرونـده مـشاهده شـود الزم اسـت پرونـده                   
رات جهت اقدام بعدی به اداره آموزش و پرورش متبوع ارسـال            آموز مربوط برابر مقرّ    دانش 
  .شود 

                                                           
هيئـت اجرايـي    (آموزش و پرورش  يست و چهل و هشتمين جلسه گروه دوم شوراي تغيير نظام            به استناد رأي صادره در دو      -١

 بـه شـرح     ٣٦ ابالغ شده است، مـاده       ٢٩/٧/٨٠ مورخ   ٢٠٢١٩/٤٠٠ كه طي شماره     ١٧/٧/٨٠مورخ  ) نظام جديد آموزش متوسطه   
 .فوق اصالح گرديد



شود حقّ ادامه تحصیل در واحد آموزشی        آموزی که در پایه اوّل دو سال مردود می          دانش -40ماده   
تواند در واحد آموزشـی      آموزی درصورت تمایل می    چنین دانش . روزانه در آن پایه را ندارد      
 .نام کند و ادامه تحصیل دهد ثبت) متفرقه(طلب آزاد بزرگساالن و یا بصورت داو 

در  شـود حـق ادامـه تحـصیل     آموز استثنایی کـه در پایـه اول سـه سـال مـردود مـی                 دانش -تبصره   
 .موزشی روزانه را ندارد آواحدهای

آموزان حدّاکثر تا یکماه پس از شروع سـال تحـصیلی یـا دوره تابـستانی                  دفتر آمار دانش   -41ماده   
بـرای  (تکمیل و توسّط مدیر واحد آموزشی با نظارت اداره آموزش و پرورش مربـوط               باید   
) مراکز آموزشی تابعه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با نظارت سازمان مـذکور             
 .برابر مقرّرات مسدودشود 

آموزان به مراکـز آمـوزش مهـارت خـارج ازآمـوزش و            در شاخه کاردانش، معرفی دانش     -42ماده   
ــی با   ــط مدیرواحدآموزش ــرورش توسّ ــتپ ــاردانش و  رعای ــق دفترک ــه ازطری ــوابطی ک  ض
 .شد گرددانجام خواهد  آموزشهای مهارتی به ادارات کلّ آموزش وپرورش استانها ابالغ می 
  
  آموزان ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش:فصل چهارم  
 : تعریف و اهداف-43ماده  

آموز در جهت نیـل بـه        ها و تغییر رفتار دانش     قضاوت در مورد آموخته   ارزشیابی، داوری و     
شـود   گیـری حاصـل مـی      هدفهای آموزشی و پرورشی است که از طریق سـنجش و انـدازه             
های مختلـف و      یادگیری است و در موقعیّت     -ناپذیر فرایند یاددهی     ارزشیابی بخش جدایی   
 .گیرد متعدّد انجام می 

 :شود وسّطه به منظور تحقّق اهداف زیر انجام میدر آموزش مت ارزشیابی 

 .آموز دانش بررسی و تعیین میزان پیشرفت آموزشی و پرورشی و تغییرات رفتاری -1 

اولیـای وی    آموز از میزان پیشرفت آموزشی و پرورشی خود و آگـاهی           آگاه کردن دانش   -2 
 .ز وضعیت تحصیلی فرزندشانا

 .ریزی به منظور رفع آنها ش آموز وبرنامههای یادگیری دان تشخیص نارسایی -3

آموز به منظور راهنمایی آنان در امور شغلی وتحـصیلی   تشخیص استعداد و عالقه دانش -4
 .آینده 

 .آموز تقویت انگیزه وروحیه تالش وایجاد رقابتهای سالم در دانش -5

یـل نتـایج   ها وعوامل مـؤثّر در آمـوزش از طریـق تحل    سنجش کیفیّت و محتوای برنامه -6
 .ها به منظور یافتن نارسائیها و رفع آنها ارزشیابی 



آموز بمنظورارتقاء به مراحل تحـصیلی و   حصول اطمینان از تحقّق شرایط الزم در دانش -7
 .یا سطوح مهارتی باالتر 

آموز در هر درس به سه صورت ورودی، تکوینی و پایانی            های دانش   ارزشیابی از آموخته   -44ماده   
 :آید اهداف مشخص شده ذیل به عمل میو با  

آموز بـرای    دانش های قبلی  به منظور آگاهی از تواناییها و آمادگی      ) آغازین( ارزشیابی ورودی    -الف   
هـای احتمـالی     هـا وکاسـتی     یـادگیری و جبـران نارسـائی       -شروع مناسب فراینـد یـاددهی        
 .دگیر آموز در آغاز سال تحصیلی توسّط معلّمان انجام می دانش 

آمـوز،   هـای دانـش    آموخته به منظور تقویت اعتماد به نفس، تحکیم      ) مستمر( ارزشیابی تکوینی    -ب   
آموز در فراینـد یـاددهی       عملکرد دانش  آگاهی معلّمان از نقاط قوّت و ضعف درسی و نحوه          
هـای گروهـی، تـدارک        یادگیری و پرورش روحیه تحقیق،تفکّر، تالش، ابتکار و فعالیّـت          - 
آموزان، اولیاء واتخاذ روشهای مناسـب بـه منظـور بهبـود             معلّمان، دانش   مناسب به  بازخورد 
 .شود  یادگیری انجام می-فرایند یاددهی  

آموزشـی و    به منظـور حـصول اطمینـان از میـزان تحقّـق هـدفهای             ) تراکمی( ارزشیابی پایانی    -ج   
  .گیرد انجام میپرورشی و حصول اطمینان الزم برای احراز شرایط قبولی در هردرس  

 -های یـاددهی     آموز درفعالیّت   ارزشیابی تکوینی به صورت مستمرازنحوه مشارکت دانش       -45ماده   
یادگیری و به شیوه های گوناگون و باتکیه بـر آزمونهـای کتبـی، شـفاهی، عملـی، بررسـی            
وارسی مشاهده رفتـار، میـزان فعالیّـت، تـالش، ابتکـارو             تکالیف فردی و گروهی، فهرست     
ها در هر مادّه درسی در هر سال تحصیلی          گیرد و نمره این ارزشیابی     انجام می ... خالقیّت و    
 .شود در دو نوبت تعیین و منظور می 

ای کـه    شودودرسهائی ازشـاخه فنّـی وحرفـه       رسهائی که دردوره تابستانی ارائه می       برای د-تبصره  
 .شود می بارتعیین ومنظور  مریکارزشیابی مست شوندنمره درطول یک نوبت ارائه می فقط 

ارزشـیابی  . شـود   ارزشیابی پایانی در طول سال تحصیلی در دو نوبت اوّل ودوم انجام می             -46ماده   
پایانی نوبت اوّل از حدود پنجاه درصد اوّل محتوای برنامه درسـی در دی مـاه و ارزشـیابی         
حتوای نیمه اوّل برنامه درسی و       نمره از م   5(پایانی نوبت دوم از تمام محتوای برنامه درسی          
 .آید در خردادماه بعمل می)  نمره از محتوای نیمه دوم برنامه درسی15 

 ارزشیابی پایانی دوره تابستانی وشـهریورماه و دی مـاه و همچنـین امتحانـات نهـایی و                   -1تبصره   
 .آید درسهای غیرحضوری از کلّیّه محتوای برنامه درسی  بعمل می 

ای نمره هر نوبت درسهائی که آموزش آن در طول نوبـت اوّل یـا                اخه فنّی و حرفه    در ش  -2تبصره   
 .شود شود بعنوان نمره پایانی آن درس منظور می دوم ارائه می 



نامه نحوه ارزشیابی درسـهای کارگـاهی، آزمایـشگاهی و           ای شیوه   در شاخه فنّی و حرفه     -3تبصره   
 .شود هیّه و ابالغ میعملیّات میدانی توسّط دفتر ستادی مربوط ت 

پـس از  ) درسـهای مهـارتی  ( در شاخه کاردانش، ارزشیابی پایانی هر اسـتاندارد مهـارت      -4تبصره   
اتمام آموزش آن در دو بخش نظری و عملی از کلّیّه محتوای آن استاندارد یا درس مهارتی                  
ی از یکـی از     آمـوز  و چنانچه دانـش   . آید توسّط یا با نظارت دستگاه متولی مربوط بعمل می         
نمره قبـولی کـسب کنـد       ) درسهای مهارتی (بخشهای نظری یا عملی استانداردهای مهارتی        
 .این نمره تا اخذ نمره قبولی از بخش دیگر معتبر خواهدبود 

آموز در طـول     دانش های  ارزشیابی درسهای انتخابی به صورت مستمرّ از مجموعه فعالیّت         -47ماده   
 .ارزشیابی پایانی نداردشود و  هر نوبت انجام می 

موفّـق بـه    های تحصیلی چنانچـه تـا پایـان تابـستان     آموز پایه سوم هر یک از شاخه   دانش -48ماده   
گذراندن درسهای پایه سوم اعم از نهایی و غیرنهایی و باقیمانده درسـهای پایـه دوم نـشود                   
نات دی ماه موفّـق     در امتحانات دی ماه شرکت کند چنانچه پس از برگزاری امتحا           تواند می 
توانـد برابـر مقـرّرات هریـک از          به گذراندن کلّیّه واحدهای درسی رشته مربوط نشود مـی          
نـام  و نـسبت بـه         ها، در دوره متوسّطه بزرگساالن و یا بـصورت داوطلـب آزاد ثبـت              شاخه 
 .گذراندن باقیمانده درسهای خود اقدام کند 

 نوبت اول، دوم، دوره تابـستانی،شهریور مـاه و دی مـاه              برنامه امتحانات پایانی غیرنهائی    -49ماده   
توسّط واحد آموزشی باعنایت به تقویم اجرایی تنظـیم و امتحانـات بـا همکـاری مـشترک                   
بجـز  (طرح سـؤالها  . شود کارکنان آموزشی و اداری واحد آموزشی و زیرنظر مدیر انجام می    
 .باشد برعهده معلّمان مربوط می) امتحانات نهایی و هماهنگ 

 در شاخه کاردانش، برنامه امتحانـات پایـانی اسـتانداردهای مهـارت کـه در واحـدهای                  -1تبصره   
شود توسّط اداره کلّ آموزش و پرورش استان با همکاری دسـتگاه متـولّی               آموزشی ارائه می   
با نظارت یا توسّط دستگاه متـولی اسـتاندارد         ) نهایی یا هماهنگ  (مربوط تنظیم و امتحانات      
نامه همکاری بـین وزارت آمـوزش و پـرورش و دسـتگاه مربـوط                ارت براساس موافقت  مه 
  .انجام خواهدشد 

اوراق امتحـانی را      روز پس از انجام امتحان هر درس       5 چنانچه معلّم مربوط ظرف مدّت       -2تبصره   
به هر علّتی تصحیح نکند مدیر واحد آموزشی ضمن گزارش موضـوع بـه اداره آمـوزش و                   
بوع بایدبه تـشخیص خـوداوراق امتحـانی راجهـت تـصحیح دراختیـار یکـی از                 پرورش مت  
 .معلّمان واجد شرایط قراردهد 



بایـد توسّـط    ) نوبت دوم، دوره تابستانی، شهریور ماه و دی مـاه         ( اوراق امتحانات داخلی     -50ماده   
 .معلّم مربوط زیرنظر مدیر در محل واحد آموزشی تصحیح شود 

تـصحیح در    تواند با مـسؤولیّت خـود اوراق امتحـانی راجهـت           آموزشی می  مدیر واحد    - 1تبصره   
 .خارج از محل واحد آموزشی، در اختیار معلّمان قرار دهد 

تشخیص مدیر توسّط    آموزان بنا به    در صورت انتقال معلم، اوراق امتحانات داخلی دانش        - 2تبصره   
 .شود یکی از معلّمان رشته مربوط تصحیح می 

های تکوینی وپایانی هرنوبت امتحانی داخلی را بایدتوسّط معلّم مربـوط            مرات ارزشیابی ن -51ماده   
بدون خدشه و قلم خوردگی در برگ ریزنمرات ثبت کند و پـس از امـضاء و درج تـاریخ                      
نمرات ارزشـیابی تکـوینی دو هفتـه قبـل از           . بالفاصله، به دفتر واحد آموزشی تحویل دهد       
نمرات ارزشیابی پایانی حدّاکثر یک هفته بعد از انجـام امتحانـات            شروع امتحانات پایانی و      
 .هر درس در آن نوبت باید به دفتر واحد آموزشی تحویل شود 

اطـالع    نمرات ارزشیابی مستمر باید در طـول هـر نوبـت و قبـل از امتحانـات پایـانی بـه                     -تبصره   
 .آموز و ولی او برسد دانش 

خصات و ریزنمرات ارزشیابی پایانی استانداردهای مهـارت  در شاخه کاردانش، فهرست مش -1-51
پس از تأیید دستگاه متـولّی اسـتاندارد مهـارت در هـر سـال تحـصیلی                 ) درسهای مهارتی ( 
همانند ریزنمرات سایر درسها در دو نسخه صحافی و یـک نـسخه در اداره منطقـه و یـک                     
 .شود نسخه در واحد آموزشی به طور دائم نگهداری می 

توانند  استان می   معاونت آموزشی وزارت آموزش وپرورش و اداره کلّ آموزش و پرورش           -52 ماده 
هـای   در امتحان پایانی نوبت دوم یا دوره تابستانی و شهریور ماه یک یا دو ماده درسی پایـه   
 .اوّل و دوم را به صورت هماهنگ برگزار کنند 

ملـی پـرورش     مراکز آموزشی تابعه سـازمان     طراحی سؤال امتحانی موضوع این ماده برای         -تبصره   
 .شود استعدادهای درخشان به سازمان مذکور واگذار می 

برابر ( امتحانات پایانی نوبت دوم، دوره تابستانی و دی ماه درسهائی از پایه سوم متوسّطه                -53ماده   
له به صورت امتحان نهایی با برنامه امتحانی و سؤالهای هماهنگ کـه بوسـی   ) جدول پیوست  
شـود زیرنظـر اداره کـلّ آمـوزش و           اداره کلّ سنجش و ارزشیابی تحصیلی تهیه و طرح می          
پرورش استان و بوسیله عوامـل اجرایـی امتحـانی کـه از طـرف اداره آمـوزش و پـرورش                      
 .شود شود، برگزار می ناحیه مربوط معین می/ منطقه / شهرستان  

برنامه امتحانات نهایی و هماهنـگ راتـا دو مـاه            اداره کلّ سنجش و ارزشیابی تحصیلی        - 1تبصره   
  .کند قبل از آغاز امتحانات مربوط تنظیم و ابالغ می 



 در کلّیّه مراحل مربوط به امتحانات ادارات کلّ آموزش وپـرورش اسـتانها و اداره کـلّ                  - 2تبصره   
ابی آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور ملزم به همکاری بااداره کلّ سنجش و ارزشی               
 .باشند تحصیلی می 

روز پس از   کنندموظّفندحدّاکثردو می راتدریس نهایی امتحانات به که درسهای مربوط   معلّمانی -3تبصره  
و پـرورش   آمـوزش    اداره ازطـرف  کـه  وبرابرابالغـی  مربوط،باتشخیص برگزاری امتحان درس   
 تعـــداد کنندوحـــدّاقلّ بـــه مراجعـــه هـــای تـــصحیح حـــوزه شـــود،به  صـــادرمیمنطقـــه  
اقـدام  الزّحمـه    حـقّ  ریافـت دبا همـان درس   تـصحیح اوراق امتحـانی     به خودنسبت آموزان دانش 
 رئـیس  ازسـوی  موضـوع در صـورتی کـه معلمـی بـرای تـصحیح اوراق اقـدام نکند              . نمایند 
رفتـار  وی بـا  تـابرابرمقرّرات   محـل گـزارش    آموزش و پرورش  مروبط به اداره    تصحیح   وزهح 
 .شود 

حانات نهایی حدّاکثرده روز پس از برگـزاری آخـرین امتحـان بایـداز سـوی       نمرات امت - 4تبصره   
رئیس حوزه تصحیح بوسیله اداره آموزش وپرورش منطقـه بـه واحـدهای آموزشـی محـل         
 .آموز اعالم شود تحصیل دانش 

،تعلیمـات دینـی   )3(، زبان خارجی )3( سؤالهای امتحانات نهایی در مورد دروس عربی        - 5تبصره   
آموزان ناشنوا توسط اداره کل سـنجش و ارزشـیابی تحـصیلی و بـا                برای دانش ) 3(و قرآن    
مشارکت و همکاری سازمان آموزش و پـرورش اسـتثنایی و بـا اسـتفاده از دبیـران واجـد                     
ریـزی اداره کـل سـنجش و         شرایط و مجـرب بـصورت ویـژه طراحـی و براسـاس برنامـه               
  . آنان قرار خواهدگرفتهای امتحانی ارزشیابی تحصیلی در اختیار حوزه 

آموزان واجدشرایط را باقیـد       مدیر واحد آموزشی موظّف است فهرست مشخصات دانش        -54ماده   
مواد درسی که باید آنها را به صورت امتحان نهایی بگذرانند به همراه نمرات نوبـت اوّل و                   
ه کلّ سنجش و    ای که از سوی ادار     ارزشیابی تکوینی نوبت دوم آن درسها در برگهای نمونه         
شود تنظیم کند و تا یک هفته قبل از شـروع امتحانـات نهـایی                ارزشیابی تحصیلی اعالم می    
تابستانی، شهریورماه و دی ماه به اداره آموزش و پـرورش منطقـه تحویـل                نوبت دوم، دوره   
 .دهد 

آمـوزان   دانـش    مدیر واحد آموزشی شاخه کاردانش موظّف اسـت فهرسـت مشخـصات             -1تبصره   
واجدشرایط را با قید عنوان استاندارد مهارت مطابق برگهای مربوط تنظیم و حدّاکثر یکمـاه          
منطقه تحویل  /ناحیه/قبل از پایان آموزش آن استاندارد به اداره آموزش و پرورش شهرستان            
اداره آموزش و پرورش نیز باید درخواستهای مربوط به انجـام آزمونهـای مهـارت را                . دهد 
ت روز قبل از پایان آموزش مهارت به اداره کلّ آموزش وپرورش استان ارسال              حدّاکثر بیس  



و اداره کلّ آموزش و پرورش استان نیز بایـد حـدّاکثر ده روز قبـل از اتمـام آمـوزش                     . کند 
 .کنـد  آموزان را به دستگاه متولّی استاندارد مهارت ارسـال  مهارت فهرست مشخصات دانش 

کتبی و کارگاهی درسهای غیرنهایی توسّط واحدآموزشی و درسهای           امتحانات عملی غیر    -2تبصره  
شـوند   نهایی، توسّط افراد واجد شرایطی که از سوی اداره آموزش و پـرورش انتخـاب مـی            
 .شود قبل از برگزاری امتحانات کتبی و در واحد آموزشی برگزار می 

ایـن قبیـل     ارائه دهـد پـذیرش    نامه مهارت    آموز گواهی   در شاخه کاردانش چنانچه دانش     -3تبصره   
های مهارتی به شرط آنکه مشخصات آنها دررشته مهارتی مربوط تعریـف شـده               نامه گواهی 
 رعایـت نامه، به میزان واحدهای تعیین شـده بـا    باشد پس از تأیید مرجع صادرکننده گواهی    
 .است سایر ضوابط بالمانع 

 و نمـره    1 ارزشـیابی مـستمر بـا ضـریب           نمره هر درس در نوبت اوّل از مجمـوع نمـره           -55ماده   
 1 و در نوبت دوم از مجموع نمره ارزشیابی مستمر با ضـریب              2ارزشیابی پایانی با ضریب      
 .آید  بدست می6و نمره ارزشیابی پایانی با ضریب  

 .شود نمره ساالنه هر درس برابر جدول ذیل محاسبه می 
 

  نمره ساالنه نوبت دوم نوبت اول
 نمره ارزشیابی پایانی    نمره ارزشیابی مستمر    نمره ارزشیابی پایانی     مستمر   نمره ارزشیابی

    6ضریب     1ضریب         2ضریب     1ضریب 
 ها ارزشیابی مجموع نمرات

  با ضریب تقسیم بر ده

 
 و نمـره    1نمره هر درس در دوره تابستانی از مجموع نمره ارزشـیابی مـستمر بـا ضـریب                   -1-55 
 .شود  بشرح جدول محاسبه می4ارزشیابی پایانی با ضریب  

  نمره درس دوره تابستانی نمره ارزشیابی پایانی نمره ارزشیابی مستمر
  ها با ضریب تقسیم بر پنج مجموع نمرات ارزشیابی 4ضریب  1ضریب 

 
ارزشـیابی  باشـد و     آمـوز مـی     نمره درسهائی که صرفاً ناظر بر فعالیت ضمن سال دانـش           -1تبصره    
پایانی ندارد از قبیل درسهای کارگاهی، آزمایشگاهی، عملیّات میـدانی و انتخـابی برمبنـای                
شود و   آموز در هر نوبت توسّط معلّم مربوط تعیین می         های مستمر از فعالیت دانش     ارزشیابی 
 .شود نمره ساالنه این درسها براساس میانگین نمرات نوبت اوّل و دوم تعیین می 
 
ــصر  ــاردانش     - 2ه تب ــاخه ک ــارت در ش ــتاندارد مه ــیابی اس ــرات ارزش ــضوری  (نم ــم از ح اع
و درسهای غیرحضوری و شهریور ماه و دی ماه همان نمره امتحـان پایـانی             ) یاغیرحضوری 
 .بدون ضریب خواهد بود 



الذکرعـدد اعـشاری     در محاسبه نمره ساالنه و نمره درس دوره تابستانی با ضرایب فـوق       -3تبصره   
  :شود یابد و در برگ ریزنمرات ثبت و محاسبه می ت به شرح ذیل تغییر مینمرا 

 25/0 به 25/0کمتر از  -1
 50/0 به 49/0 تا 26/0از  -2 

 75/0 به 74/0 تا 51/0از  -3

   به یک99/0 تا 76/0از  -4

ر تـا  آموز در هردرس از صف های مستمر دانش   نمره هر یک از امتحانات پایانی وارزشیابی       -56ماده   
 .بیست است 

قبل از ثبـت بـه      )درسهای مهارتی ( در شاخه کاردانش، نمرات ارزشیابی استاندارد مهارت         -تبصره   
  .شود می تفکیک بخش نظری وعملی برمبنای صفر تا بیست محاسبه 

 و در درسـهای کارگـاهی، آزمایـشگاهی وعملیّـات           10 نصاب قبولی در هر درس نمـره         -57ماده   
عنـاوین درسـهای    . ( است 12ای   ز درسهای اختصاصی شاخه فنّی و حرفه      میدانی و برخی ا    
ای و کاردانش تعیـین و       ریزی و تألیف آموزشهای فنّی و حرفه       اختصاصی توسّط دفتر برنامه    
در شاخه کـاردانش نـصاب قبـولی در اسـتاندارد           ) شود از سوی معاونت آموزشی اعالم می      
 .شود  متولّی استاندارد مهارت تعیین میمهارت در بخش نظری و عملی توسّط دستگاه 

نمـره از وی      باشد ایـن   10آموزی در درسهای انتخابی کمتر از         چنانچه نمره ساالنه دانش    -1تبصره   
آموز تأثیر ندارد ولی در معدّل کـلّ      شود و در معدّل ساالنه و شرایط ارتقاء دانش         پذیرفته می  
 .شود محاسبه می 

ش نحوه ارزشـیابی و نـصاب قبـولی درسـهای اختیـاری برابرضـوابط                 در شاخه کاردان    -2تبصره   
 .باشد ارزشیابی درس اختیارشده در رشته مربوط می 

آزمون شـفاهی     برای سنجش مهارت عملی، آزمون عملی و برای سنجش مهارت گفتاری           -58ماده   
 .آید بعمل می 

اداره کلّ  (آموزشی   ده معاونت  نظارت بر برگزاری امتحانات داخل و خارج از کشور برعه          -59ماده   
 .باشد می) سنجش و ارزشیابی تحصیلی 

مـدیر واحـد      مسؤولیّت حسن اجرای امتحانات داخلی واعـالم بـه موقـع نتـایج برعهـده               -60ماده   
ناحیـه، اداره کـلّ آمـوزش و        / منطقـه / آموزشی است و اداره آموزش وپـرورش شهرسـتان         
سـازمان ملـی پـرورش اسـتعدادهای درخـشان،          برای مراکز آموزشی تابعه     (پرورش استان    
تواننـد اوراق ا     واداره کلّ سنجش و ارزشیابی تحصیلی در صورت لزوم می         ) سازمان مذکور  
کـه در بـازبینی اوراق، نمـره         درصـورتی . متحانی تـصحیح شـده و تجدیـدنظر قـرار دهنـد            



تبـاً بـه اطـالع      آموزی تغییر یابد آخرین نمره مالک عمل خواهد بود وموضوع بایـد ک             دانش 
  .آموز مربوط برسد معلّم و دانش 

درصورتی که بازبینی اوراق امتحانـات خردادمـاه یاشـهریور مـاه وپایـانی دوره تابـستانی                -تبصره   
هرسال پس از آبان ماه و بازبینی اوراق امتحانات دی ماه پس از فروردین ماه انجام شـود و                
 .شـود  گیری به کمیسیون معین ارجاع مـی  تصمیمآموزی تغییر یابد مراتب برای  نمره دانش 

 نتیجه امتحانات حدّاکثر تا دو هفته پس از پایان هر نوبت یا دوره تابستانی وشهریورماه و                 -61ماده  
 .شود آموز یا ولی او اعالم می دی ماه کتباً توسّط مدیر واحد آموزشی به دانش 

رنوبت یا دوره تابستانی و شهریور و دی ماه          مهلت اعتراض به نمرات امتحانات پایانی ه       -62ماده   
. باشـد   روز پس از اعالم نتیجه امتحانات آن نوبت می         5حدّاکثر  ) اعم از نهایی و غیرنهایی    ( 
در امتحانات داخلی مدیر واحد آموزشی موظّف است اوراق امتحـانی معترضـان را جهـت                 
یـار مـصحح مربـوط و       تجدیدنظر در اختیار مصحح مربوط و یا به تـشخیص خـود در اخت              
نمره ورقه تجدیدنظر شـده باامـضاء مـصحح         . یکنفر دیگر از معلّمان همان درس قرار دهد        
در صـورت   . شـود  مربوط و یا مصحح مربوط و تجدیدنظرکننده حـسب مـورد تعیـین مـی               
در امتحانـات نهـایی   . اختالف نظر، رأی معلّم سوم واجد شرط قطعی و الزم االجـرا اسـت         
باشـد اوراق امتحـانی معترضـان را جهـت تجدیـدنظر در              حیح موظّف می  رئیس حوزه تص   
قرار دهـد و نمـره وی       ) غیر از مصححین اوّل ودوم    (اختیار یک نفر از معلّمان همان درس         
  روز پس از پایان مهلت5در هر صورت باید حدّاکثر ظرف مدّت . مالک عمل خواهد بود 

 .اعتراض نتیجه به اطالع معترضان برسد 

و کارگاهی و بخش عملی استانداردمهارت و درسـهای         ) غیرکتبی( نمرات درسهای عملی     -صره  تب 
 .باشند و نمره اعالم شده قطعی است شفاهی قابل اعتراض و تجدید نظر نمی 

درسهای غیرنهـایی    ماه  اوراق امتحانات پایانی نوبت دوم، شهریورماه، دوره تابستانی و دی          -63ماده   
واحد آموزشی واوراق امتحانات نهایی به مدّت یک سال در محلی کـه             بمدّت شش ماه در      
شـود   کند نگهداری و سپس برابر مقرّرات محو می        اداره آموزش و پرورش منطقه تعیین می       
شـدگان   نویس ریزنمرات معلّمان، دفتر امتحانات، برگ ریزنمرات قبـول         ولی فهرست دست   
 تحصیلی محسوب و به طور دائـم در واحـد           امتحان نهایی، صحافی و جزء اسناد و مدارک        
 10.شود آموزشی و اداره مربوط حسب مورد نگهداری می 

                                                           
هيئـت  (آمـوزش و پـرورش  راي تغيير بنيادي نظـام  به استناد رأي صادره در دويست و چهل و ششمين جلسه گروه دوم شو           -١

 بـه  ٦٣ ابالغ شده است، مـاده  ٣/٦/٨٠ مورخ ٢/٢٠٢١٢/٤٠٠ كه طي شماره ٢/٥/٨٠مورخ  ) اجرايي نظام جديد آموزش متوسطه    
 .شرح فوق اصالح گرديد



واحـد آموزشـی     آمـوز در همـان     ماه درسهای غیرنهایی دانـش      امتحانات شهریورماه و دی    -64ماده   
شود که امتحانات پایـانی نوبـت دوم انجـام شـده اسـت و امتحانـات درسـهای                    برگزار می  
دوره تابـستانی در همـان واحـد آموزشـی کـه            ) م از حضوری و غیرحضوری    اع(غیرنهایی   
 .شود آموز درسهای این دوره را انتخاب کرده است برگزار می دانش 

های امتحانی تحت پوشـش     آموز در حوزه   امتحانات شهریورماه و دی ماه درسهای نهایی دانش              
بـت دوم انجـام شـده اسـت برگـزار           ناحیه آموزشی که امتحانـات پایـانی نو       / همان منطقه    
 .شود می 

 روز قبـل از برگـزاری       15آمـوزی تـا      که محل اقامت ولی یا سرپرست دانش         درصورتی  -1تبصره   
بـا اخـذ    (توانـد    آمـوز مـی    امتحانات دوره تابستانی، شهریورماه و دی ماه، تغییر یابد دانـش           
هـای مـستمر دوره      زشـیابی دار حاوی مشخصات و مواد درسی و نمـره ار          نامه عکس  معرّفی 
تابستانی از واحد آموزشی مربـوط و تأییـد موضـوع انتقـال ولـی توسّـط اداره آمـوزش و                      
به اداره آموزش   ) پرورش همان منطقه و همراه داشتن مدارک الزم مبنی بر انتقال ولی خود             
و پرورش محل سکونت جدید مراجعه و درصورت دایربودن رشته تحصیلی مـوردنظر، بـا                
رفی آن اداره، در امتحانـات داخلـی دوره تابـستانی، شـهریورماه و یـا دی مـاه یکـی از                      مع 
. هـای اجرایـی شـرکت کنـد     واحدهای آموزشی و یـا در امتحانـات نهـایی یکـی از حـوزه        
آموزی پس از تأیید اداره آموزش و        های تابستانی، شهریورماه، و یا دی ماه چنین دانش         نمره 
ـ       ه اداره آمـوزش و پـرورش قبلـی جهـت ابـالغ بـه واحـد                 پرورش محل سکونت جدید ب
شود تا واحد آموزشی مـذکور       کرده است ارسال می    آموز قبالً تحصیل می    آموزشی که دانش   
  . سایر مقرّرات اعالم نتیجه کندرعایتهای دیگر و با  با توجّه به نمره 
تواننـدبا ارائـه     ور مـی  آموزان شاغل به تحصیل در مدارس ایرانـی خـارج از کـش               دانش  -2تبصره   
و برای پایـه سـوم متوسّـطه        (نامه از واحد آموزشی مربوط، در امتحانات شهریورماه          معرّفی 
  .در مدارس داخل کشور شرکت کنند) امتحانات دوره تابستانی و دی ماه 

ره آموزان باید توسّط مدیر واحد آموزشی مقصد و از طریـق ادا            نمرات امتحانی این قبیل دانش           
 .کلّ آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور به واحد آموزشی مبدأ ارسال شود 

اسـالمی، رفتـار،      مـوازین  رعایـت آموز براسـاس      در هر نوبت سال تحصیلی به هر دانش        -65ماده   
 رعایـت  اصول بهداشـت و نظافـت شخـصی، وضـعیّت حـضور و غیـاب،                 رعایتاخالق،   
و گـزارش رسـیده از سـوی معلّمـان و مربیـان و              مقرّرات واحد آموزشی، حفظ امـوال آن         
نامه انضباطی توسّط مدیر و معاونان واحد آموزشی یک نمره انضباط تعیین و               آئین رعایتبا 
 .شود در برگ ریزنمرات مربوط ثبت و با امضاء مدیر تسلیم دفتر واحد آموزشی می 



ساالنه محسوب ودر معدّل سـاالنه   میانگین نمرات انضباط نوبت اوّل و دوم بعنوان نمره       -1تبصره   
  .شود معادل دو واحد درسی منظور می 

شـودولی    واحـد درسـی درنظـر گرفتـه نمـی      96 تعداد واحـدهای انـضباط در محاسـبه          -2تبصره   
 .شود  واحد لحاظ می6درمحاسبه معدّل کلّ به میزان  

 .شود  در دوره تابستانی نمره انضباط منظور نمی-3تبصره  

و به ادارات کلّ     آموزان توسّط معاونت آموزشی تهیه     مونه اسناد و مدارک تحصیلی دانش      ن -66ماده   
 .شود آموزش و پرورش کشور ابالغ می 

تحصیلی باید   آموزان پایه های اوّل و دوم واحد آموزشی در هر سال            دفتر امتحانات دانش   -67ماده   
پایـان اسـفندماه تنظـیم شـود و توسّـط           آموزان پایه سوم تا      حدّاکثر تا پایان آبان ماه و دانش       
برای مراکـز آموزشـی تابعـه       (شود   ای که از سوی اداره آموزش و پرورش تعیین می          نماینده 
، بررسـی و پـس      )سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان توسط نماینده سازمان مذکور         
 .از تأیید مسدود شود 

دچار مـشکل و     حانات کتبی پایانی یا قبل از آن      آموزی در زمان برگزاری امت      چنانچه دانش  -68ماده   
تواند از منشی معتمدی که از طرف مدیر واحـد           ای شود که قادر به نوشتن نباشد می        سانحه 
شود،  آموزشی برای امتحانات غیرنهایی و رئیس حوزه اجرا برای امتحانات نهایی تعیین می             
 .استفاده کند 

و یا بیماری مؤثّر، مانع بر شرکت وی درامتحانات کتبی،          آموزدارای نقص عض    برای دانش  -69ماده   
شفاهی و عملی، مدیر واحد آموزشی یا رئیس حوزه اجرا تسهیالتی متناسب با نقص عضو                
درصورت لزوم از امتحانـات آن بخـش از درس کـه از نظـر               . کند و یا بیماری او فراهم می      
م نمره مربوط به این بخش به سایر        شود و سه   باشد، معاف می   جسمی قادر به انجام آن نمی      
 .شود بخشها اضافه می 

آموز موضـوع ایـن مـاده بایـد متناسـب بـا               امتحان عملی درس تربیت بدنی برای دانش       -1تبصره   
نامـه مربـوط توسّـط معاونـت         شـیوه . جسمی وی توسّط معلّم مربـوط انجـام شـود          توانایی 
 .پرورشی و تربیت بدنی تهیه و ابالغ خواهدشد 

عـضو قـادر بـه       که به دلیل نقص   « کاردانش«و  « ای فنّی و حرفه  «های   آموزان شاخه   دانش -2صره  تب 
 .باشند انجام فعالیت عملی درسهای تخصصی رشته مربوط نیستند ملزم به تغییر رشته می 

انـد کـه      افرادی که قسمتی از تحصیالت خود را در مدارس خـارجی گذرانیـده             -70ماده   
ه آموزش متوسّطه ایران مطابقت ندارد و یا هیچگونه مدرک تحـصیلی کـه              برنام برنامه آن با  

آمـوزانی کـه    میزان تحصیالت خارجی آنان را مشخص کند نداشته باشند و همچنین دانـش            



سـوزی و    از مدارک تحصیلی آنان در اثر حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتـش              بخشی 
توانند با درخواسـت کتبـی و         و توانایی خود می    از بین رفته باشد باتوجّه به شرایط سنی       ... 

تأیید مراجع مربوط و معرفی اداره آموزش و پرورش محل، در امتحان تعیین پایه تحـصیلی         
 آید در اولین نوبت رسمی     کلّیّه درسهای مربوط به پایه اوّل یا دوم یا سوم بعمل می            که از 

ای که توسّـط معاونـت آموزشـی ابـالغ           هنام آموزان برابر شیوه   امتحانی، همراه با سایر دانش    
شود شرکت کنند و در صورت قبولی در کلّیّه درسهای هر پایه مدرک قبولی بـرای آنـان     می

دسـتورالعمل  (. سایر شرایط مجاز به ادامه تحصیل خواهنـد بـود          رعایتشود و با     صادر می  
 )  ارسال شده است 8/5/79 – 0/6468/480اجرایی طی بخشنامه شماره 

شـدگان از سـایر کـشورها و پناهنـدگان ازکـشورهای        افراد خارجی مقیم ایـران، رانـده  - 1ره  تبص 
 .خارجی به ایران باید دارای اجازه اقامت مورد تأیید وزارت کشور باشند 

هـای   آموزانی که به زبان فارسی آشنائی ندارند، امتحان تعیین پایه فقطـدر پایـه               از دانش  - 2تبصره   
بانهای خارجی که توسّط اداره کـلّ آمـوزش و پـرورش مـدارس خـارج از                 اوّل و دوم به ز     
آموزان باید وضع خود را بـا نظـام          این قبیل دانش  .شود، به عمل خواهد آمد     کشور اعالم می   
  .تعلیماتی به زبان فارسی منطبق کنند 

ای هـر درس    آموز در پایان نوبت دوم، تعدادواحـده        برای محاسبه معدّل ساالنه هر دانش      -71ماده   
شود و مجموع حاصلضربهای بدست آمده برتعـداد کـلّ           درنمره ساالنه آن درس ضرب می      
دریافـت  ) اعـم از قبـولی یـا مـردودی    (آموز در آن سال برای آنها نمره  واحدهایی که دانش  
 .شود داشته است تقسیم می 

امتحـانی   ه، نمـرات  آمـوزان پایـه اوّل در شـهریورما         بـرای محاسـبه معـدّل سـاالنه دانـش          -تبصره   
  .شود بجای نمرات ساالنه محسوب و سپس معدّل گرفته می شهریورماه 

های وزارت آمـوزش     نامه های دینی مذکور درقانون اساسی،برابرشیوه     آموزان اقلیت   دانش - 72ماده   
وپرورش درامتحان تعلیمات خاص خودشرکت خواهند کردو نمـره ایـن درس جـایگزین               
آمـوز بـه شـرکت درامتحـان         ضمناً درصورت تمایـل دانـش     .شود می)آنتعلیمات دینی وقر  ( 
 11.تعلیمات دینی اسالمی منعی برای شرکت وی نخواهدبود 

امتحانی و قانون     بامتخلّف یامتخلّفان در امتحانات داخلی و نهائی برابر آئین نامه تخلّفات           -73ماده   
 .رسیدگی به تخلّفات اداری حسب مورد رفتار خواهد شد 

                                                           
هيئـت  ( و پـرورش آمـوزش  به استناد رأي صادره در دويست و چهل و ششمين جلسه گروه دوم شوراي تغيير بنيادي نظام                  -١

 ابالغ شـده اسـت،      ٣/٦/٨٠ مورخ   ٢/٢٠٢١٢/٤٠٠ كه طي شماره     ٢/٥/٨٠مورخ  )  متوسطه آموزش و پرورش  اجرايي نظام جديد    
 . به شرح فوق اصالح گرديد٧٢ماده 



  رایط قبولی در پایه اوّلش  

شود  قبول شناخته می   آموزی دانش) خردادماه( پس ازبرگزاری امتحانات پایانی نوبت دوم        -74ماده   
 .که شرایط زیر را دارا باشد 

 . نباشد10 نمره ساالنه وی در هر ماده درسی کمتر از -الف  

هــای  هــا یارشــته خه براســاس آئــین نامــه هــدایت تحــصیلی شــرایط ورود بــه یکــی از شــا -ب  
  .تحصیلی دوره متوسّطه را احراز کند 

هنرجویان رشته های موسیقی از مفاد بند الف و ب این ماده مـستثنی مـی باشـند و شـرط                     : تبصره  
قبولی آنها در پایه اول کسب نصاب قبولی در هر ماده درسی مـی باشـد و بـر اسـاس تبـصره مـاده            

 )2/8/80 – 2/20225/400اصالحیه ( .ش می شوند  نوزده در هنرستانهای رشته موسیقی پذیر

شـهریورماه   آموزی که نصاب قبولی را در درسـی احـراز نکنـد بایـد در امتحانـات                  دانش -75ماده   
شود که در هر یک از آن درسها نـصاب   شرکت کند و در صورتی قبول پایه اوّل شناخته می  
 .ک رشته یا شاخه را احراز کندقبولی را کسب و شرایط هدایت تحصیلی برای ورود به ی 

 تـا   7درسی نمـره     آموزی حدّاکثر در دو ماده      چنانچه پس از امتحانات شهریورماه دانش      - 1تبصره   
هـا، قبـول     ها یا رشته    داشته باشد بشرط احراز شرایط هدایت تحصیلی به یکی از شاخه           10 
 باشد و در یکـی از       10لّ  که معدّل درسهای پایه اوّل وی حدّاق       شود و درصورتی   شناخته می  
 سـایر شـرایط قبـول شـناخته         رعایـت  داشته باشد نیز با      7مواد درسی مذکور نمره کمتر از        
 .شود می 

 باشـد   12حـدّاقلّ    آموزی  چنانچه در امتحانات شهریورماه معدّل درسهای پایه اوّل دانش         - 2تبصره   
 در یـک مـاده      10ره کمتـر از      در حدّاکثر دو مـاده درسـی و نمـ          10 تا   7با داشتن نمره بین      
درسی بشرط احراز شرایط هدایت تحـصیلی بـرای ورود بـه یـک شـاخه یـا رشـته قبـول                       
 .شود شناخته می 

 اسـت مـشمول   12 آن دسـته از دروس رشـته هـای موسـیقی کـه نـصاب قبـولی آنهـا                 – 3تبصره  
 )2/8/80 – 2/20225/400اصالحیه ( .   این ماده نمی شوند 2 و 1های  تبصره

  دانش آموزی که پس از پایان امتحانات شهریور ماه و با وجـود برخـورداری از مفـاد                    -  4صره  تب
کند، چنانچه با احتساب نمـرات خـرداد مـاه دروس               شرایط قبولی را احراز نمی      2 و   1تبصره های   

مربوط در شهریور ماه ، شرایط قبولی را داشته باشد نمرات خرداد ماه وی جایگزین نمـرات دروس    
  ) 13/5/86-8/3625/120اصالحیه .(ماه شده و اعالم نتیجه خواهد شد ربوط در شهریورم
 



 و  75آمـوزی در پایـان امتحانـات شـهریورماه شـرایط منـدرج در مـاده                   چنانچـه دانـش    -76ماده   
شود و بایـد پایـه اوّل را در واحـدهای            های ذیل آن را کسب نکند مردود شناخته می         تبصره 
 تواند در واحدهای آموزشی  کرار کند و یا در صورت تمایل میآموزشی روزانه ت 
 .بزرگساالن ادامه تحصیل دهد 

شـود حـق ثبـت نـام و ادامـه            آموزی که برای دومین بار در پایه اوّل مـردود مـی             دانش - 1تبصره   
تواند در واحـدهای آمـوزش       تحصیل در پایه اوّل واحدهای آموزشی روزانه را ندارد، و می           
 .بزرگساالن و یا بصورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهد 

آموزشـی   آموز مردود شـده پایـه اوّل متوسّـطه، درصـورت انتقـال بـه واحـدهای                  دانش - 2تبصره   
بزرگساالن و یا تحصیل به صورت داوطلب آزاد، درسهایی را که نمره قبولی کـسب کـرده                  
 .شود است از وی پذیرفته می 

شـوددر صـورت تمایـل و       ی که به واحدهای آموزشی بزرگساالن منتقل مـی        آموز  دانش - 3تبصره   
توانـد مجـدداً بـه       نامه آموزشی دوره متوسّطه بزرگـساالن مـی        احراز شرایط الزم، برابر آئین     
 .مدارس روزانه انتقال یابد 

و ادامـه   نـام    ثبت شود حق  آموز استثنایی که برای سومین بار در پایه اول مردود می            دانش - 4تبصره   
 سـایر مقـررات در      رعایـت توانـد بـا      تحصیل در واحدهای آموزشی روزانه را ندارد و مـی          
 .واحدهای آموزشی بزرگساالن و یا بصورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهد 
  
  شرایط قبولی در درسهای پایه دوم 

زدرسـها قبـول    آمـوزی در هـر یـک ا         پس از برگزاری امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش        -77ماده   
 .شود که نمره ساالنه وی در هر درس کمتر از نصاب قبولی آن درس نباشد شناخته می 

آموزی کـه پـس ازامتحانـات نوبـت دوم شـرایط قبـولی رادردرس یادرسـهااحراز                   دانش -78ماده   
ــدمی  ــورتی     نکن ــرکت کندودرص ــهریورماه ش ــان درس یادرسهادرش ــددرامتحانات هم توان
ازدرسـهای وی درشـهریورماه کمترازنـصاب قبـولی          هریـک  نمـره  کهشـود  قبول شناخته مـی    
 .نباشد 

نظـری و عملـی    آموزی پس از امتحان پایانی در دو بخش        درشاخه کاردانش چنانچه دانش    -تبصره   
استاندارد مهارت و یا یکی از بخـشهای آن نـصاب قبـولی را کـسب نکنـد الزم اسـت در                       
قبولی کسب نکـرده اسـت، تـا پایـان شـهریورماه      امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره         
شود که نمره هر دو بخش اسـتاندارد         همان سال شرکت کند و در صورتی قبول شناخته می          
 .نباشد مهارت کمتر از نصاب تعیین شده 



  
  
 
  شرایط قبولی در درسهای غیرنهایی پایه سوم 

موزی در هر یک ازدرسهای غیرنهایی      آ  پس ازبرگزاری امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش       -79ماده   
شود که نمـره سـاالنه وی در هـر درس کمتـر از نـصاب قبـولی آن درس                قبول شناخته می   
 .نباشد 

آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم شرایط قبولی را در درس یادرسهایی احـراز                 دانش -80ماده   
اند در امتحانات همان درس یـا       تو نکند و یا درسهایی از سالهای قبل وی باقیمانده باشد می           
شـود کـه     درسها در دوره تابستانی و یا دی ماه شرکت کند و در صورتی قبول شناخته مـی                 
 .نمره هر یک از درسهای وی کمتر از نصاب قبولی نشود 

نظری و عملـی     آموزی پس از امتحان پایانی در دو بخش         در شاخه کاردانش چنانچه دانش     -تبصره   
و یا یکی از بخشهای آن نصاب قبولی را کـسب نکنـد   ) درسهای مهارتی(ت  استاندارد مهار  
الزم است در امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکـرده اسـت در دوره                   
شـود و    تابستانی، یا دیماه شـرکت کنـد و درصـورتی در آن اسـتاندارد قبـول شـناخته مـی                    
شـود کـه نمـره هـر دو بخـش اسـتاندارد         مـی نامه استاندارد مهارت، برای او صـادر   گواهی 
  .مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد 
  
  شرایط قبولی در درسهای امتحانات نهایی پایه سوم 

شـود   شـناخته مـی    آموزی درهریک از درسـها قبـول       امتحانات نهایی،دانش  پس ازبرگزاری -81ماده   
 12:که 

 . نباشد7 ضریب کمتر از  وی در هر درس بدون13نمره امتحان نهایی) الف 

) 57منـدرج در مـاده    (نمره ساالنه یا دوره تابستانی وی در هـر درس کمتـر از نـصاب قبـولی                  ) ب 
 .نباشد

                                                           
 كـه طـي   ٢٦/١/٨١ مـورخ  شوراي عالي آموزش وپرورش  جلسه كميسيون معين     به استناد مصوبه دويست و هشتاد و دومين       -١

 . ابالغ شده است٧/٢/٨١ مورخ ٨/٤٠١/١٢٠شماره 
 بـه شـماره   28/5/83مـورخ  شورای عالی آمـوزش و پـرورش      به استناد مصوبه سیصدو چهاردهمین جلسه کمیسیون معین          -2

در )برای دانش آموزان متقاضی تغییر رشته       ( ، نمره درسی که به صورت نهایی برگزار شده           8/6/83 مورخ   9/5416/120ابالغی  
 باشد حتی اگر نمره پایانی کتبی نهایی وی در آن درس زیر نصاب باشد، قابل پذیرش در رشـته جدیـد                      10داقل  صورتی که ح  

 .که امتحان آن درس به صورت داخلی تعیین شده است خواهد بود
 



در امتحـان   ) 57مندرج در ماده    ( در مورد دروس غیر حضوری کسب نمره نصاب قبولی           - 1 تبصره
 . نهایی مالک عمل خواهد بود 

 است از شمول مفـاد بنـد        12ای که نصاب قبولی آنها        وحرفه های فنی   آن دسته از درس    - 2 تبصره 
 . آموز باید در امتحان نهایی نصاب قبولی را کسب کند الف مستثنی بوده ودانش 

التّحـصیالن براسـاس نمـرات درسـهایی کـه        در پایان دوره متوسّطه برای هر یک از فارغ         -82ماده   
. شـود  به و در مدارک تحصیلی آنان ثبـت مـی         اند معدّل کتبی نهایی محاس     امتحان نهایی داده   
برای محاسبه معدّل کتبی نهایی تعداد واحدهای هر یک از درسهای نهایی در نمره پذیرفتـه            
شود و مجموع حاصلضربهای بدسـت آمـده بـر           شده امتحان نهایی درس مربوط ضرب می       
 .شود می تعداد کلّ واحدهای درسهای نهایی تقسیم 
  
   امتحاناتوضعیّت غائبین در 

باشد نمره امتحان     چنانچه دانش آموزی در امتحان پایانی هر نوبت غیبت غیرموجّه داشته           -83ماده   
شود و در چنین مواردی کلمه غایـب         پایانی او در آن نوبت در آن درس صفر محسوب می           
کن شود لی  بجای نمره پایانی آن نوبت برای درسهای مورد نظر در سیاهه نمرات قید می             ) غ( 
آموز مشمول این مـادّه،      در محاسبات کلمه غایب به منزله صفر خواهد بود و چنانچه دانش            
باشـد، نمـره وی در درس یـا درسـهای مـذکور             ) ارزشیابی مـستمر  (دارای نمرات کالسی     
 .بااحتساب این نمرات برای آن نوبت منظور خواهد شد 

ل در یک یا چند مـاده درسـی غیبـت موجّـه             آموزی در امتحان پایانی نوبت اوّ       اگر دانش  -84ماده   
نمرات امتحان پایانی نوبت دوم وی بجای نمرات پایانی نوبـت اوّل درسـهای              . داشته باشد  
  .شود مربوط نیز منظور می 
میـدانی،   ای بـرای درسـهای کارگـاهی، آزمایـشگاهی و عملیّـات             در شـاخه فنّـی وحرفـه       -تبصره   
امتحانات پایانی نوبت دوم در آزمون مبحث مـوردنظر         آموز موظّف خواهدبود قبل از       دانش 
  .که توسّط معلّم مربوط انجام خواهد شد شرکت کند 
 85ماده  

امتحانات نوبت دوم و یا هر دو نوبت برخی از درس های پایه اول یا               آموزی در      اگر دانش  -1-85
 س یـا  درن  دوم غیبت موجه داشته باشد نمرات شهریور ماه وی بـه جـای نمـرات سـاالنه آ                 

پیشنهاد معلـم مربـوط و تأییـد شـورای     با دروس انتخابی در مورد  . گردد   منظور می  دروس  
 )13/5/86-8/3625/120(اصالحیه (.شد گیری خواهد تصمیم مدرسه



آموزی در امتحانات نوبت دوم یا هر دو نوبت برخی از درسهایی که در پایه سوم                 اگر دانش -2-85 
جه داشته باشد، بجای نمره پایانی نوبت دوم یـا نوبتهـای اوّل             انتخاب نموده است غیبت مو     
آموزان باید درسهای باقیمانـده را در        این قبیل دانش  . شود و دوم کلمه غایب موجّه درج می       
بـرای غـائبین موجّـه دوره       . دوره تابستانی یا دی ماه برابر ضوابط بطور مجدد انتخاب کنند           
 .شود  میتابستانی نیز به همین روال اقدام 

چنانچه دانش آموز در فاصله زماني بعد از ثبت نام و قبل از شركت در امتحانات پايـاني                     :85 -3 
براي وي كارنامـه بـا      ) هرچند نمره ارزشيابي مستمر داشته باشد     (كندنوبت اول ترك تحصيل     

لی وی محاسـبه    ي و آن سـال جـزو سـنوات تحـص          شودذكر مراتب ترك تحصيلي صادر مي       
 در كليـه دروس     كنـد آموزي بعد از امتحانات نوبت اول ترك تحـصيل           دانش و اگر  شود نمی

 و مراتـب    شده و کارنامـه صـادر مـی شـود         نوبت دوم غائب غيرموجه منظور و اعالم نتيجه         
 .ل وی منظور می شود    يو آن سال جزو سنوات تحص     حصيل در سوابق تحصيلي وي قيد       ت    ترك

 )13/5/86-8/3625/120(اصالحیه (.
 
کلّیّه درسها غیبت    آموزی در امتحانات نوبت دوم و دوره تابستانی یا شهریور ماه            اگردانش -86ده  ما 
موجّه داشته باشد واحدهای وی در آن سال حـذف و بـرای او وقفـه تحـصیلی محـسوب                     
آمـوز   شود و ضروری است توضیحات الزم در کارنامه و سایر مدارک تحـصیلی دانـش               می 
 .قید شود 

تابستانی در درسهای    آموزی در امتحانات نوبت دوم یا شهریورماه یا پایان دوره          گر دانش  ا -87ماده   
آمـوز، مـدیر واحـد       غیرنهایی با عذر موجّه غایب باشد درصورت درخواسـت ولـی دانـش             
آموزشی مجاز است حدّاکثر تا دو هفته پس از آخرین امتحان از درس یا درسـهای مربـوط                 
 .عمل آورد ضوابط امتحان برعایتبا  

آموزان مـشمول   شود سؤال دانش در درسهایی که امتحان آنها به صورت هماهنگ برگزار می -1-87
  .این ماده به صورت هماهنگ خواهدبود 

مستمر نداشته باشد    آموزی در سال تحصیلی به دلیل غیبت موجّه نمره ارزشیابی           اگردانش -88ماده   
در آن نوبـت    ) 55درسهای موضوع تبصره یک مـاده       به استثنای   (نمره ارزشیابی پایانی وی      
شود و این نمره توسّط معلّم مربوط در برگ ریزنمـرات            جایگزین نمره ارزشیابی مستمر می     
 .شود ثبت می 

خواهـد بـود و       غیبت غیرموجّه در امتحانات نهایی به منزله نمره صـفر بـرای آن امتحـان               -89ماده   
ایی غیبت موجّه داشته باشد آن درس از درسـهای وی           آموزی در امتحانات نه    چنانچه دانش  



 سایر شرایط مجدداً آن درس یـا درسـها را انتخـاب کنـد و           رعایتشود و باید با      حذف می  
 .بصورت نهایی امتحان دهد 

آموز در امتحانات    دانش  تشخیص غیبت موجّه براساس دالیل ومدارک ارائه شده از طرف          -90ماده   
 آموزشی و در امتحانات هماهنگ با کمیسیون خاص اداره آمـوزش       داخلی، با شورای واحد    
و پرورش مربوط و در امتحانات نهایی با رئیس حوزه اجرا پس از هماهنگی با مدیر واحد                  
 .آموزشی خواهد بود 

به مدیر مدرسه اجازه داده می شود از دانش آموزی که در امتحانات پایانی یک یا چند                 : ماده واحده   
به دلیل موجه غیبت کند ، در صورت در خواست ولی تـا دو هفتـه پـس از                ماده درسی   

، از آن درس یـا دروس امتحـان بعمـل آورد ، مـشروط بـر آنکـه                   پایان انجام امتحانات    
موجه بودن غیبت دانـش آمـوز در امتحانـات داخلـی بـه تاییـد شـورای مدرسـه و در                      

پـرورش مربـوط رسـیده      امتحانات هماهنگ به تایید کمیسیون خـاص اداره آمـوزش و            
 .باشد ، نمره دانش آموز در این امتحان نمره قطعی همان نوبت وی خواهد بود 

در مورد غاییبن مجاز امتحانات نهایی رعایت مفاد آیـین نامـه امتحانـات الزامـی                : تبصره  
  )  30/3/79 – 400 /20122  ابالغی به شماره 26/3/79 – 649رای .( است 

  
 :لیشرایط فارغ التحصی 

 :التّحصیل شناخته می شود که   دانش آموزی فارغ-91ماده  

)  واحددرســی96حــدّاقلّ  (در کلّیّــه واحــدهای درســی دوره متوسّــطه در رشــته مربــوط ) الــف  
 .قبول شده باشد 

 .  باشد10معدّل کلّ وی حدّاقلّ   ) ب  

اعـم ازنهـایی و   (هـای دوم و سـوم    آمـوزی از مجموعـه درسـهای پایـه      چنانچـه دانـش    -1تبصره   
 یـا تابـستانی یـا       14سـاالنه (حدّاکثر در دو عنوان درسی، آخرین نمـره درس وی           ) غیرنهایی 
التّحـصیل شـناخته      باشد فـارغ   10 و بیشتر باشد ومعدّل کلّ وی نیز حدّاقلّ          7) غیرحضوری 
 اسـت و    12ای کـه نـصاب قبـولی آنهـا           آن دسته از درسهای شاخه فنّـی و حرفـه         . شود می 

                                                           
 بـه شـماره     28/5/83   مـورخ  شورای عالی آموزش و پـرورش      به استناد مصوبه سیصدو چهاردهمین جلسه کمیسیون معین          -1
 ، منظـور از نمـره درس،نمـره سـاالنه شـامل نمـرات مـستمر و پایـانی نوبـت اول و دوم                                      4/6/83 مـورخ    9/211/120الغی  اب

 .دانش آموز می باشد



و کارورزی در شاخه کـاردانش مـشمول ایـن تبـصره            ) درسهای مهارتی (دارد مهارت   استان 
 15.شوند نمی 

قبولی کـسب    آموز از درسی نمره کمتر از نصاب       چنانچه دانش ) 1(  عالوه بر مفاد تبصره       - 2 تبصره 
 باشـد  10کرده باشد ولی برابر مقرّرات از وی پذیرفته شده باشد و معدّل کـلّ وی حـدّاقلّ         
 .التّحصیل شناخته خواهدشد ز فارغنی 

 باشـد   10آموز شرط الف را احراز کند لیکن معدّل کلّ وی کمتـر از             که دانش    درصورتی  - 3 تبصره 
 است یـک  12تواند بمنظور تأمین شرط بند ب از درسهایی که نمره وی در آنها کمتر از      می 
از آن بعنـوان    نیمسال در واحـدهای آموزشـی بزرگـساالن بـصورت غیرحـضوری و پـس                 
آمـوز،   داوطلب آزاد، درسهایی را انتخاب کند و امتحان دهد چنانچـه، کمبـود نمـره دانـش                 
هـا انتخـاب کنـد و     مربوط به درسهای انتخابی باشد باید بجای آنها از درسهای سایر رشـته          
  .امتحان دهد 

سّطه،تعداد واحدهای هر   آموز در پایان دوره متو     برای محاسبه معدّل کلّ نمرات هر دانش      : -92ماده   
ساالنه یا دوره تابستانی و شهریور مـاه و یـا امتحـان             (درس در نمره پذیرفته شده آن درس         
شود و مجموع حاصلضربهای بدست آمده بـر مجمـوع واحـدهای ایـن               ضرب می ) دی ماه  
ن در محاسبه معدّل کلّ تعداد واحدهای مربوط به انضباط نیز به میزا           . شود درسها تقسیم می   
 .شود  واحد لحاظ می6 

مـازاد بـر حـدّ       آموز یک یا چند واحد درسی       چنانچه واحدهای درسی گذرانده شده دانش      -تبصره   
مجاز واحدهای رشته مربوط باشد درسهای مازاد بـه عنـوان جـایگزین درسـهای انتخـابی،           
وز آمـ  معاف و اختیاری شاخه کاردانش به نحوی که مجموع واحدهای پذیرفته شده دانـش              
شـود و مـابقی       واحد نزدیکتـر باشـد از وی پذیرفتـه مـی           96االمکان به     واحد و یا حتی    96 
آمـوز   درسهای گذرانده شده مازاد بر درسهای رشته مربوط در محاسـبه معـدّل کـلّ دانـش                 
 .شود منظور نمی 

شـته  در ر   به دانش آموزی که موفّق به گذرانـدن کلّیّـه واحـدهای درسـی دوره متوسّـطه                 -93ماده   
 سـایر ضـوابط     رعایـت شـود بـا     )  واحد درسی بدون احتساب نمرات انـضباط       96حدّاقلّ  ( مربوط 

 .شود اعطا می) دیپلم(گواهی نامه پایان تحصیالت دوره متوسّطه  
                                                           

 بـه   1/5/81 مـورخ    آمـوزش و پـرورش     به استناد مصوبه دویست و هشتادو هشتمین جلسه کمیسیون معین شـورای عـالی                -2
 اداره کـل سـنجش و ارزشـیابی         5/4/81 مـورخ    5/3343/460 کمیسیون مفاد بخشنامه     2/5/81خ   مور 1975/120شماره ابالغی   

بنـابراین مفـاد بخـشنامه     .  واحدی تـشخیص داد    -نامه آموزشی دوره سه ساله       آیین 91تحصیلی را مغایر با تبصره یک ذیل ماده         
 در امتحـان  7 نیازی به کسب حـداقل نمـره   91ه بدیهی است استفاده از مفاد تبصره یک ماد . مذکور کان لم یکن تلقی می شود      

 .نهایی نخواهد داشت



  نمونه گواهی نامه پایان تحصیالت دوره متوسّطه توسّـط اداره کـلّ سـنجش وارزشـیابی                  -تبصره   
 .ورای عالی آموزش و پرورش ابالغ خواهد شدتحصیلی تهیه و پس از تصویب ش 
  
  :سایر موارد 

آیین نامه انجـام      مفاد این  دوره متوسطه روزانه خارج از کشور طبق         امتحان دانش آموزان     -94ماده   
 و امتحان دانش آموزان دوره متوسطه بزرگساالن و داوطلبان آزاد خارج از کشور بر               شود می 

 )13/5/86-8/3625/120(اصالحیه (. .واهد بود اساس آیین نامه های مربوط خ
دانش آموزان موضوع این ماده از انتخاب و گذراندن درس آمادگی دفاعی معاف هـستند                –تبصره   

 .و الزم است معادل واحد این درس را از سایر دروس رشته های دیگر انتخاب نموده و بگذراننـد                    
 )13/5/86-8/3625/120(اصالحیه (.
حان دانش آموزان واحدهای آموزشـی بزرگـساالن و داوطلبـان آزادداخـل کـشور بـر         امت -95ماده   
 .نامه امتحانات ویژه بزرگساالن و داوطلبان آزاد خواهد بود اساس آیین 

 
  آموزان و ضوابط آن شیوه هدایت تحصیلی دانش: فصل پنجم

 : هدف-96ماده  

صیلی ، بر اساس استعداد و عالقـه وی و          آموز به مناسب ترین شاخه یا رشته تح        هدایت دانش        
 . به تناسب امکانات و نیازهای کشور

هـای هـدایت تحـصیلی را باتوجّـه بـه             ادارات کلّ آموزش و پرورش استانها خط مـشی         -97ماده   
های کلی توسعه و ضوابط هدایت تحصیلی اعالم شده با تأکید بر نیازهـای شـغلی                 سیاست 
شـود، بـه ادارات آمـوزش و پـرورش شهرسـتان ،              ا ابالغ می  که توسّط وزارت متبوع به آنه      
 .کنند منطقه و نواحی ابالغ می 

رشته تحصیلی را در هر سـال تحـصیلی         /  شهرستانها، مناطق و نواحی ، ظرفیتهای شاخه         -98ماده   
 .کنند به طور کتبی با توجّه به امکانات به واحدهای آموزشی اعالم می 

واحـدهای آموزشـی     ، ناحیه یا شهرستان با همکاری مدیران و مشاوران         مسؤوالن  منطقه     -99ماده   
رشـته را بـر     / های توسعه و تعدیل ظرفیت هـر شـاخه         تحصیلی خطّ مشی   در طول هر سال    
آموزان و اولیای آنـان بـه اداره کـلّ آمـوزش و              اساس عالقه و استعدادها وتقاضاهای دانش      
شـود در    اطالعاتی را که به این ترتیب حاصل می       ادارات کلّ   . کنند   پرورش استان اعالم می    
 .های هدایت تحصیلی منظور خواهندکرد تدوین خط مشی 



واحـد آموزشـی     آموزان پایه اوّل را مطابق تقویم اجرایی ، به          مشاوران، کلّیّه اولیاء دانش    -100ماده   
ی کنند و ضمن توضیح اهداف نظـام آمـوزش متوسّـطه در مـورد سیاسـتهای آتـ               دعوت می  
آوری ومیزان نیـاز جامعـه بـه تخصـصهای مختلـف  و               کشور، مسائل علمی ، فرهنگی، فن      
کنند و پس از برگزاری      های تحصیلی، آنان را راهنمایی می      رشته/ ها اهمیت هریک از شاخه    
نظـر والـدین    ) (4(جلسات متناوب در نیمه دوم فروردین سـال اوّل، نمـون بـرگ شـماره                 
را ارائـه و در نیمـه اوّل اردیبهـشت          ) آمـوز  رشته تحصیلی دانش  / آموز در مورد شاخه    دانش 
  .دکنن آوری می جمع 

جلـساتی بـا      مشاور باید، در طول سال تحصیلی پایه اوّل به طور گروهی و انفرادی طی              -101ماده   
هـای تحـصیلی، مـشاغل مـرتبط،         آموزان، اطالعات مورد نیاز را در خـصوص رشـته          دانش 
نظرخـواهی از    (3در اختیار آنان قرار دهد و سپس نمون برگ شـماره            . ..سیاستهای توسعه    
را در نیمه دوّم فروردین سال اوّل به آنـان تحویـل و در نیمـه اوّل اردیبهـشت                   ) آموز دانش 
 .آوری کند جمع 

نظـر   (2شماره    مشاور باید، با همکاری مدیر دروس پس از توجیه معلّمان، نمون برگ            - 102ماده   
را بعد از امتحانـات نوبـت       ) آموزان درسهای مربوط نسبت به وضعیت درسی دانش      معلّمان   
اوّل در اختیار معلّم مربوط قرار دهد و حدّاکثر دو هفته قبل از شروع امتحانات نوبـت دوم                   
آمـوز، امتیـاز     هـر دانـش   ) 5(آوری کند و پس از انتقال به نمون برگ شـماره           سال اوّل جمع   
 . و مورد استفاده قرار دهدها را محاسبه کند رشته 

از معلّمـان،    بندی نتایج آزمونهای اسـتعداد و رغبـت، نظرخـواهی           مشاور، پس از جمع    - 103ماده   
های تربیتی تحصیلی ونمـرات مربـوط        آموز و بررسی مدارک موجود در پرونده       اولیا، دانش  
هـای تحـصیلی     هها ورشت  ، را تکمیل ونظر خود را در هر یک از شاخه          5،نمون برگ شماره     
 . کند آموز با لحاظ اولویتها در نمون برگ شماره یک ثبت می در مورد دانش 

ای   در واحدهای آموزشی که مشاور به میزان مورد نیاز وجود ندارد بر اسـاس شـیوه نامـه           -تبصره   
کند نیـروی    که اداره کل مشاوره  وبهداشت مدارس با هماهنگی سایر دفاتر ذیربط ابالغ می              
  .آموزان تأمین خواهد شد انی مورد نیاز جهت انجام امور هدایت تحصیلی دانشانس 

هـای مختلـف     آموز در درس    معلمان موظفند به منظور بررسی وضعیت آموزشی دانش        - 104ماده   
 . را داشته باشند با مشاور همکاری الزم 

رسـهای مـرتبط بـا      د  متصدی امور دفتری یا مسؤول ثبت نمرات موظّف است نمـرات           - 105ماده   
ای را در نمـون بـرگ شـماره یـک هـدایت              ها وامتیـاز بررسـیهای مـشاوره       ها ورشته  شاخه 
 .تحصیلی ثبت و امضاء کند 



نمـون بـرگ    آمـوزان و تأییـد نهـایی     مسؤولیّت حسن اجرای امر هدایت تحصیلی دانش  -106ماده   
 .باشد شماره یک هدایت تحصیلی به عهده مدیر واحد آموزشی می 

امتحانـات خردادمـاه      نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی باید همزمان با اعالم نتایج           -107اده  م 
و پـس از تأییـد و امـضاء آن توسّـط مـسؤول ثبـت                . آموز صادر شود   سال اوّل برای دانش    
آمـوز در اختیـار آنـان قـرار      نمرات، مشاور و مدیر واحد آموزشی با دعوت از اولیاء دانـش            
 .گیرد 

است، مطـابق بـا    رشته مورد نظر خود را کسب نکرده    / آموزی که شرایط شاخه       دانش - )1( تبصره 
 این فـصل شـرایط وی بررسـی و پـس از راهنماییهـای الزم حـدّاکثر تـا پایـان                      111  ماده

شهریورماه مجدداً نسبت به تکمیل نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی عنداللزوم اقدام             
 .خواهد شد

ی هنرجویان رشته های موسیقی نمون برگ شماره یـک هـدایت تحـصیلی صـادر                 برا ) :2(تبصره  
  )2/8/80 -2/20225/400 اصالحیه (نمی شود 

 
 
   مالکهای هدایت تحصیلی-:108ماده  

آموز برابر نمون بـرگ شـماره یـک          نمرات دوره راهنمائی تحصیلی و پایه اوّل متوسّطه دانش        : الف 
 )یاز امت50به میزان (هدایت تحصیلی  
 ) امتیاز50به میزان (ای  نظر مشاور بر اساس بررسیهای مشاوره: ب  

  های مختلف ها و شاخه  ضوابط مربوط به نمرات درسی رشته-109ماده  

 :رشته ریاضی فیزیک -1 

مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هریک از درسهای ریاضی و علوم تجربی در                 -1-1
 . نباشد30هنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از سه پایه در دوره را 

و ) 1( باشـد و درس فیزیـک        12در دوره متوسّطه حـدّاقلّ      ) پایه اول ) (1(نمره درس ریاضی   -2-1
 .گذرانده باشد) 10کسب حدّاقلّ نمره (آزمایشگاه را با موفّقیّت  

دوره متوسّـطه بایـد     مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشـته در دوره راهنمـایی و پایـه اوّل                 -3-1
 . کمتر نباشد12 باشد و یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با رشته از 96حدّاقلّ  

 :رشته علوم تجربی -2

مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی و علوم تجربـی،                  -1-2
 . نباشد30 در سه پایه در دوره راهنمائی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 



و آزمایشگاه و علوم زیـستی و بهداشـت         ) 1(، شیمی   ) 1(در دوره متوسّطه درسهای ریاضی       -2-2
گذرانده باشد و حدّاقلّ در یکی      ) 10کسب نمره حدّاقلّ    (را با موفّقیّت    ) درسهای پایه اوّل  ( 
  . اخذ کرده باشد12از سه درس مذکور نمره  

شـته در دوره راهنمـائی و پایـه اوّل دوره متوسّـطه بایـد               مجموع نمرات درسهای مرتبط با ر      -3-2
 . کمتر نباشد12 باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با رشته از 108حدّاقلّ  

 : رشته ادبیّات و علوم انسانی -3

معـدّل  (مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هریک از درسـهای ادبیّـات فارسـی                  -1-3
و عربی در سه پایه در دوره راهنمـایی تحـصیلی ،            ) رسی، دستور، امالء و انشاء    درسهای فا  
 . نباشد30بدون ضریب کمتر از  

و مطالعات اجتمـاعی پایـه اوّل       ) 1(، عربی   )1(، زبان فارسی    ) 1(در درسهای ادبیّات فارسی      -2-3
نمرات درسـهای   معدّل  ( را کسب کرده باشد و نمره درس ادبیّات          10متوسّطه نمره حدّاقلّ     
 . باشد12حدّاقلّ )) 1(و زبان فارسی ) 1(ادبیّات فارسی  

مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشـته در دوره راهنمـائی و پایـه اوّل دوره متوسّـطه بایـد                     -3-3
 . کمتر نباشد12 باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با رشته از 108حدّاقلّ  

 :میرشته علوم ومعارف اسال -4 

معـدّل  (مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ادبیّات فارسـی   -1-4 
و عربی در سـه پایـه در دوره راهنمـایی تحـصیلی،             ) درسهای فارسی، دستور، امالء وانشاء     
 . نباشد30بدون ضریب کمتر از  

ل آنها بعنوان نمـره درس ادبیّـات        که معدّ (،  )1(، زبان فارسی    )1(در درسهای ادبیّات فارسی      -2-4 
 را  10نمـره حـدّاقلّ     ) 1(و تعلیمات دینـی و قـرآن        ) 1(عربی  ) شود در نمون برگ ثبت می     
) 1(یـا تعلیمـات دینـی و قـرآن         ) 1(کسب کرده باشد و حدّاقلّ در یکی از دو درس عربی             
 . اخذ کرده باشد12نمره  

ره راهنمـایی و پایـه اوّل دوره متوسّـطه بایـد            مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشـته در دو         -3-4
 . کمتر نباشد12 باشد یابه عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با رشته از 108حدّاقلّ  

 :ای شاخه فنّی وحرفه -5

مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی، علوم تجربـی و                  -1-5
 . نباشد30راهنمایی بدون ضریب کمتر از وفن در سه پایه در دوره  حرفه 



 و از درس کارگـاه خوداتّکـائی نمـره          10نمره حدّاقلّ   ) 1(در دوره متوسّطه از درس ریاضی        -2-5
 12آموز کمتـر از       کسب کرده باشد چنانچه نمره درس کارگاه خوداتّکایی دانش         12حدّاقلّ   
 .شود باشد در هدایت تحصیلی وی منظور نمی 

مرات درسهای مرتبط با شاخه، در دوره راهنمـایی و پایـه اوّل دوره متوسّـطه بایـد                  مجموع ن  -3-5
 باشد و در صورت عدم انتخاب یا حـذف درس کارگـاه خوداتکـائی حـدّاقلّ                 132حدّاقلّ   
 . کمتر نباشد12یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با شاخه از .  باشد 120 

 :شاخه کاردانش -6

وفن و هنر، در سـه   ره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درسهای حرفه     مجموع سه نم   -1-6
 . نباشد30پایه در دوره راهنمائی بدون ضریب کمتر از  

چنانچـه  .  کـسب کـرده باشـد      10در دوره متوسّطه از درس کارگاه خوداتّکائی نمره حدّاقلّ           -2-6 
شد در هدایت تحصیلی وی منظـور        با 10آموز کمتر از     نمره درس کارگاه خوداتّکایی دانش     
 .شود نمی 

آمـوز در    مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه در دوره راهنمایی و پایه اوّل متوسّطه دانش              -3-6
 و در صورت عدم انتخاب یـا حـذف   70صورت انتخاب درس کارگاه خود اتکایی حدّاقلّ         
معدّل درسهای مرتبط با شاخه      باشد یا به عبارت دیگر       60درس کارگاه خوداتّکایی حدّاقلّ      
 . کمتر نباشد10از  

های مهارتی در شاخه کاردانش عالوه بر احراز شرایط          آموزبرای ورود به برخی از رشته      دانش -4-6
را که معاونت آموزشـی  ) در محدوده درسهای پایه اول(الذکر باید ضوابط خاص رشته       فوق 
  .کند کسب کند تعیین می 

شـرکت درامتحانـات جـامع      : آموزی که به دالیل موجّه نظیر       راهنمایی دانش   نمرات دوره  -تبصره   
، )نامـه  ایـن آیـین   ) 70(موضوع مـاده هفتـاد      (دوره راهنمایی، شرکت در امتحان تعیین پایه         
تحصیل در مدارس غیرایرانی خارج از کشور، و بروز حوادثی از قبیل، سیل، زلزله، جنـگ،                 
های اوّل و دوم و سوم راهنمایی تحصیلی است بـه شـرح              هفاقد نمرات پای  ... سوزی و  آتش 
  :شود ذیل محاسبه می 

 چنانچه نمـرات پایـه اوّل یـا دوم و یـا هـر دو پایـه دوره راهنمـایی موجـود نباشـدنمرات                         -الف   
شـود   مذکور نیز منظور مـی  های درسهای مرتبط پایه سوم راهنمایی برای درسهای همنام پایه   
 .گردد هدایت تحصیلی ثبت می ابط در نمون برگ شماره یک سایر ضورعایتو با  



هـدایت    چنانچه نمرات پایه سـوم دوره راهنمـایی موجـود نباشـد نمـون بـرگ شـماره یـک                    -ب   
سـایر ضـوابط تنظـیم       رعایـت تحصیلی براساس نمرات درسهای مرتبط پایه اوّل متوسّطه با           
 .شود می 

شـرح زیـر     بـه ) 108(د ب مـاده یکـصدو هـشت         ای منـدرج در بنـ       بررسیهای مـشاوره   -110ماده   
 :باشد می 

آمـوز، از طریـق گـردآوری        ای کـه در طـول تحـصیل دانـش           توجّه به اهمیت بررسیهای مـشاوره      با
 امتیاز به ایـن قـسمت اختـصاص داده          50. شود های گوناگون انجام می    اطالعات و به شیوه    
گیـرد و امتیـاز آن را محاسـبه          مـی در این بررسیها مشاور موارد زیر را در نظـر           . شده است  
 .کند می 

  امتیاز5        آموز    نظر اولیای دانش -1

  امتیاز5         آموز   نظر دانش -2

  امتیاز10        نظر معلّمان درسهای مربوط   -3

  امتیاز20     )   امتیاز10هر کدام (نتایج آزمونهای رغبت و استعداد  -4

  امتیاز10     رسی پرونده تربیتی تحصیلی  نظر مشاور براساس بر -5

های مربوط و جداول پیوست و بـا توجّـه بـه             نامه  هر یک از موارد یاد شده براساس شیوه        -تبصره   
 .شود وظیفه مشاور در این خصوص تنظیم می

   تعیین مجدد شاخه یا رشته تحصیلی- 111ماده  
ــاخه دالیل زیر شرایط هیچ یک از  اوّل بهآموزی که بعد از امتحانات خرداد ماه پایه  دانش  ــا و  ش ه

جود دارد را کسب     و ای که در محل سکونت آنها      ها و یا شاخه و رشته دلخواه یا شاخه و رشته           رشته
 سایر ضـوابط    رعایتموارد ذیل و     تواند براساس  است حدّاکثر تا پایان شهریورماه پایه اوّل می        نکرده

 . مجدداقدام نمایدبا نظر مشاور نسبت به تعیین رشته

 علت عدم کسب شرایط شاخه یارشـته تحـصیلی مـوردنظرممکن اسـت یـک ،دو،سـه            -الف 
 :یاهرچهاردلیل زیرباشد

  . ازدرس یادرسهای مرتبط پایه اول متوسطه نشده باشد10موفق به کسب نمره  -1

 هـای  ویـژه رشـته   (کمتـر باشـد     ) 12(نمره درس یا درسهای اختـصاصی رشـته از حـد نـصاب               -2
 )نظری 

 .کمترباشد)30(نمره درس یادرسهای سه پایه راهنمایی ازحدنصاب  -3



مجموع نمرات سه پایـه راهنمـایی وپایـه اول متوسـطه دردرسـهای مـرتبط بـا شـاخه یارشـته                       -4
ازحدنصاب مقررکمترباشد یابه عبارت دیگر معدل درسهای مـرتبط باشـاخه یـا رشـته بـه                  
 ) نیازدارد10ه معدل به استثنای شاخه کاردانش ک(نرسد12 

  .شود طبق موارد ذیل کسری نمرات بررسی و ارائه طریق می: ب 

از ) 10(چنانچه علّت عدم احراز شرایط شاخه یا رشته مورد نظر مربوط به نداشتن نمـره                 -1-111
تواند پـس از شـرکت در امتحانـات          آموز می  درس یا درسهای پایه اوّل متوسّطه باشد دانش        
 از درس یا درسهای مربوط و کسب سـایر شـرایط بـا              10ایه اوّل و اخذ نمره      شهریور ماه پ   
 .صدور نمون برگ مجدد هدایت تحصیلی برای وی به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود 

 از درس یا    12چنانچه علت عدم احراز شرایط شاخه یارشته موردنظر بدلیل نداشتن نمره             -2-111
توانـد بـا نظـر مـشاور در      آمـوز مـی    دانـش )های نظری  ویژه رشته (درسهای اختصاصی باشد   
امتحان تعیین رشته درس یادرسهای مربوط درشهریورماه پایه اول شرکت کند ودرصـورت              
 .کسب شرایط به شاخه یارشته موردنظرهدایت شود 

آموز شرایط شاخه یارشته موردنظر رابه دلیل عدم کسب حّـد نـصاب              درصورتی که دانش   -3-111
 از 12های مرتبط دوره راهنمایی احراز نکـرده باشـد درصـورت داشـتن معـدل            ازدرس)30( 
درسهای مـرتبط پایـه اول متوسـطه ویاکـسب آن ازطریـق امتحـان تعیـین رشـته وداشـتن                      
 .تواندبانظرمشاور به شاخه یارشته مورد نظر هدایت شود سایرشرایط می 

راهنمـایی و پایـه اوّل        در دوره  چنانچه مجموع نمرات درسهای مرتبط با شـاخه یـا رشـته            -4-111
 از درسهای مرتبط    12داشتن معدّل    آموز به حدّ نصاب مقرّر نرسد در صورت        متوسّطه دانش  
تواند بانظر مشاور به شاخه یارشـته موردنظرهـدایت          باشاخه یارشته درپایه اول متوسطه می      
ز نیزبایـد   آمـو  الزم به یادآوری است ،درشاخه نظـری نمـره درس اختـصاصی دانـش             (شود 
 )باشد12حداقل  

نباشد نظرمشاور به شـاخه     12آموز    چنانچه معدل درسهای مرتبط پایه اول متوسطه دانش        -1تبصره   
الزم بـه یـادآوری اسـت ،درشـاخه نظـری نمـره درس              .(یا رشـته مـوردنظر هـدایت شـود         
بط  برسـاندویامعدل درسـهای مـرت      12به  ).برسد12آموز نیز باید به حداقل       اختصاصی دانش  
راهنمـایی   یارشـته در دوره    معدل مجموع نمرات درسهای مرتبط بـا شـاخه        (باشاخه یارشته    
 .برسد12وی درنمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی به )وپایه اول متوسطه 

شـود و در     نمـی 111-4 و   111-3آموز متقاضی شاخه کاردانش مـشمول بنـدهای           دانش -2تبصره   
 .تواند به شاخه مذکور هدایت شود صورت کسری نمره با نظر مشاور می 



آموز  باشد و دانش   زمان تعیین شاخه یا رشته مجدّد حدّاکثر تا پایان شهریورماه پایه اوّل می             -5-111
تواند در امتحان تعیین رشته درس یا درسهایی که شـرایط را بـرای وی در شـاخه و یـا                      می 
 .هریورماه شرکت کندکند همزمان با امتحانات ش های موردنظر فراهم می رشته 

رشته های موسیقی در پایان خرداد مـاه و قبـل از            چنانچه داتنش آموز پایه اول      :        تبصره  
امتحانات شهریور ماه متقاضی ادامه تحصیل در شاخه یا رشته دیگری باشد باید در شـهریور             

ر خـود د  ) دروس عمـومی و مـشترک       ( ماه عالوه بر شرکت در امتحانات دروس تجدیدی         
و آزمایـشگاه ، مطالعـات اجتمـاعی ،         ) 1(و آزمایشگاه ، شیمی     ) 1(امتحانات دروس فیزیک    

علوم زیست و بهداشت شرکت کند و سپس بر اساس آیین نامـه آموزشـی دوره سـه سـاله                    
 .برای وی کارنامه ساالنه صادر شود )  واحدی –شیوه سالی ( متوسطه روزانه 

ابی پایـه اول بـه صـورت ضـربدری از آنـان پذیرفتـه               از این قبیل دانش آموزان دروس انتخـ       
 .شود  می

شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیلی دانش آموزان موضوع این تبصره توسط اداره کل مـشاوره               
  ) 2/8/80 – 2220225/400اصالحیه .(و بهداشت مدارس تنظیم و اعالم خواهد شد 

شود و نمـره آن هماننـد        نامه برگزار می   امتحان تعیین رشته مطابق با فصل چهارم این آئین         -6-111
شود و در کارنامه تحصیلی و نمون بـرگ شـماره           امتحانات درسهای شهریورماه محاسبه می     
ثبت شده و تأثیری در معدّل ساالنه       ) با عنوان تعیین رشته   (آموز   یک هدایت تحصیلی دانش    
 .گیرد ه قرار میآموز ندارد و صرفاً در هدایت تحصیلی مورد استفاد یا کلّ دانش 

ای را کسب کند ولی ظرفیت بـرای پـذیرش وی            آموز شرایط شاخه یا رشته     چنانچه دانش  -7-111
وجود نداشته باشد و یا رشته مربوط در محل سکونت وی نباشد الزم است  با نظر مـشاور     
و تأیید شورای واحد آموزشـی و موافقـت اداره آمـوزش و پـرورش مربـوط بـه یکـی از                       
ی موجود که براساس نمون برگ شماره یک هـدایت تحـصیلی بـاالترین امتیـاز را                 ها رشته 
در هر صورت در پایان پایه اوّل باید رشته تحصیلی دانش آموزان قبـول              . دارد هدایت شود   
الزم به یادآوری است بمنظور اخذ موافقت اداره آموزش و پـرورش            . شده تعیین شده باشد    
های پیشنهادی به کمیته اجرایی منطقه       ول این بند به رشته    آموزان مشم  فهرست اسامی دانش   
نامه اجرائـی ایـن بنـد        شیوه. شود ارسال و پس از موافقت کمیته مذکور اقدام الزم انجام می           
 .شود هرساله توسّط معاونت آموزشی ابالغ می 

ـ      111-7،  111-4،  111-3،  111-2درصورت اجرای بندهای     -8-111 ط  باید توضـیحات الزم توسّ
مشاور در قسمت مالحظات نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت شود و به تأیید و                 
 .امضاء وی برسد 



  : تغییر شاخه یا رشته: 112ماده  

باشـد   دانش آموزی که در پایه دوم به تحصیل اشتغال دارد چنانچه متقاضی تغییـر شـاخه یـا رشـته          
کـسب کــرده   ن برگ شماره یک هدایت تحصیلی اعم از اینکه شرایط رشته مورد تقاضا را در نمو(

ــواه  تواند درپایه سوم به شاخه  مواردذیل میرعایتبانظر مشاور و ) یا نکرده باشد ــته دلخـ ــا رشـ یـ
 .هدایت شود

های شاخه نظری اسـت بایـد در خـرداد یـا             آموزی که متقاضی تغییر رشته به رشته       دانش -1-112 
صـرفاً  (شته درسهای تخصصی پایه دوم رشته جدید        شهریورماه پایه دوم در امتحان تغییر ر       
شرکت کند و چنانچه از کلّیّـه     ) نیاز درسهای پایه سوم رشته جدید هستند       درسهائی که پیش   
 .شود درسهای مذکور نمره قبولی کسب کند با تغییر رشته وی موافقت می 

ای و    شاخه فنّی و حرفه    های های نظری یا کاردانش به رشته      آموزان شاخه  تغییر رشته دانش   -2-112
یا تغییر رشته در همان شاخه، منوط به توفیق در امتحانات کلّیّه درسـهای اختـصاصی پایـه                   
دوم رشته جدید در خرداد یا شهریورماه همان سال با در نظر گـرفتن ظرفیـت پـذیرش در                    
 .باشد که اسامی آن از سوی معاونت آموزشی اعالم خواهد شد هایی می رشته 

های مهارتی شاخه کاردانش بالمانع      ها به رشته   ها و رشته   تغییرشاخه یا رشته از سایر شاخه      -3-112
آموز بخواهد در واحدهای آموزشـی کـاردانش دولتـی تحـت             است و در مواردی که دانش      
هـای مهـارتی      ظرفیت رشـته   رعایتپوشش آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهد به لحاظ           
 .ش منطقه نیز الزامی استموافقت اداره آموزش و پرور 

باشـد و   زمان تغییر شاخه یا رشته در دوره روزانه حدّاکثر تا پایان شهریورماه پایه دوم مـی              -4-112
آموز موظّف است حدّاکثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانـات خـرداد یـا شـهریورماه                   دانش 
 انجام مراحـل تغییـر      تقاضای کتبی خود را به مدیر واحد آموزشی تحویل دهد تا نسبت به             
 .رشته اقدام شود 

توانـد درسـهای امتحـان تغییـر رشـته را حـدّاکثر در دو        آموز متقاضی تغییر رشته مـی       دانش -تذکر 
 .مرحله خرداد و شهریورماه پایه دوم امتحان دهد 

آموز در امتحان درسهای تغییر رشته همـراه بـا امتحـان درسـهای پایـه دوم                  شرکت دانش  -5-112 
نمــره درســهای امتحــان تغییــر رشــته هماننــد درســهای .  اولیّــه وی بالمــانع اســترشــته 
آموز در امتحان کلّیّـه درسـهای تغییـر رشـته            شود و چنانچه دانش    غیرحضوری محاسبه می   
شـود و    نمره قبولی کسب کند و تغییر رشته دهد نمرات درسهای مذکور از وی پذیرفته می               
   .در رشته جدید منظور خواهدشآموز د صرفاً در معدّل کلّ دانش 



آمـوز   هزینه امتحان درسهای تغییر رشته معادل با تعرفه امتحانات داوطلبـان آزاد از دانـش               -6-112
 .شود دریافت می 

شود  آموزی که باتقاضای تغییر شاخه یا رشته وی موافقت می          درسهای گذرانده شده دانش    -7-112
ود و درسـهای مـازاد در سـقف مجـاز بعنـوان      شـ  با درسهای رشته جدید مطابقت داده مـی   
آمـوز   شـود و دانـش     پذیرفته می ) و درسهای اختیاری در شاخه کاردانش     (درسهای انتخابی    
موظّف است سایر درسهای عمومی و اختصاصی پایـه دوم رشـته جدیـد را کـه نگذرانـده                    
  . سایر ضوابط انتخاب کند و بگذراندرعایتاست با  

ــصره   ــاده )1(تب ــا درســهای رشــته جدیــد تطبیــق دارد    -112م ــوا ب درســهائی کــه از نظــر محت
شـود بـه    ریزی آموزشی تهیـه و ابـالغ مـی        سوی سازمان پژوهش و برنامه     جدولی که از  براساس

 .شود جدید پذیرفته می جای درسهای رشته 
و  دانش آموز پایه دوم شاخه نظری چنانچه بخواهد پایـه دوم شـاخه فنـی                 – 112ماده  ) 2(تبصره  

حرفه ای را تکرار کند مشروط بر آنکه ضوابط ورود به شاخه فنی و حرفه ای را در پایه اول کسب                     
در )  همـین آیـین نامـه        111موضوع مـاده    (کرده باشد و با شرکت در امتحانات تعیین رشته مجدد           

 در توانـد  خرداد یا شهریور ماه پایه دوم ، شرایط ورود به شاخه فنی و حرفه ای را کـسب کنـد مـی                  
واحد های آموزشی روزانه در پایه دوم شاخه فنی و حرفه ای ثبت نـام نمـوده و بـا رعایـت سـایر                        

در این صورت کلیـه دروس پایـه دوم شـاخه نظـری حـذف و آن سـال                 .شرایط ادامه تحصیل دهد     
  ) 2/8/80-2/20221/400اصالحیه (.تحصیلی به سقف سنوات تحصیل دانش آموز افزوده می شود 

  
 :آموز کلید امتیازهای نمرات دانش : 113ماده  

شـود و در نمـون بـرگ هـدایت           آمـوزان بـشرح زیـر تعیـین مـی          امتیاز هر یک از دانـش      -1-113
ها، امتیاز هـر یـک نمـره برابـر            امتیاز برای نمره   50با در نظر گرفتن     . شود تحصیلی ثبت می   
آمـوزی معـدّل    ر دانـش بدین صورت اگـ ) 50 :20=5/2امتیاز هر یک نمره  .( خواهد بود  5/2 
های وی در آن شاخه یا رشته         باشد در مجموع، امتیاز نمره     15ای   نمراتش در شاخه یا رشته     
 . خواهد بود5/37برابر  

)5/37=5/2×15( 

  در محاسبه امتیاز معدّل، تا یک رقم اعشار محاسبه و درج شود-تبصره 

  
 :کلیدهای امتیازهای آزمون 



گـذاری و تفـسیر نتـایج آزمونهـای مربـوط بـه هـدایت تحـصیلی از          اجرا، تصحیح، نمره -2-113
توانـد از همکـاری سـایر        وظایف مشاور است که در خصوص اجرای آزمونهای مذکور می          
 .مند شود عوامل اجرایی واحد آموزشی بهره 

 .باشد امتیازهای مربوط به آزمون شامل موارد زیر می       

 )نامه مربوط مطابق با شیوه(تیاز        ام10آزمون رغبت                 

 )نامه مربوط مطابق با شیوه( امتیاز       10آزمون استعداد                

آزمونهـای دیگـر    تواند از بررسیهای خود در موارد خاص که نیـاز بـه اجـرای         مشاور می  -1تبصره   
 .ای لحاظ خواهد شد  امتیاز بررسیهای مشاوره10باشد، استفاده کند که امتیاز آن جزء  

ادبیّـات وعلـوم     امتیاز آزمون استعداد و رغبت رشته علوم و معارف اسالمی همانند رشته          -2تبصره   
 .باشد انسانی می 

را انتخـاب    یک از درسـهای هنـر یـا کارگـاه خوداتّکـایی            آموز هیچ   در مواردی که دانش    -3تبصره   
 به امتیاز نظر مشاوردر نمون برگ شـماره         نکرده باشد امتیاز نظر معلّم برای شاخه کاردانش        
 .شود  اضافه می5 

  
 ) امتیاز5(آموز  امتیازهای نمون برگ نظر خواهی از دانش-3-113

انتخـــاب شـــشم و  انتخاب پنجم انتخاب چهارم انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول
 انتخاب نکرده

 ر امتیازصف یک امتیاز دو امتیاز سه امتیاز چهار امتیاز پنج امتیاز

 
 
 ) امتیاز5(امتیازهای نمون برگ نظرخواهی از والدین  -4-113

انتخاب ششم و  انتخاب پنجم انتخاب چهارم انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول
 انتخاب نکرده

 صفر امتیاز یک امتیاز  امتیازدو  امتیازسه چهار امتیاز پنج امتیاز

 ) امتیاز10(معلّمان امتیازهای نمون برگ نظرخواهی از  -5-113
 جواب بی ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی

 صفرامتیاز دو امتیاز چهار امتیاز شش امتیاز هشت امتیاز ده امتیاز
 
آموزان واحدهای آموزشـی بزرگـساالن، ایثارگران،اسـتعدادهای          هدایت تحصیلی دانش   -114ماده   
 .باشد ی تابع ضوابطخاص خود میآموز تطبیق درخشان، استثنایی، داوطلبان آزاد و دانش 



و بهداشـت    آمـوزان توسّـط اداره کـلّ مـشاوره         نامه اجرایی هدایت تحصیلی دانش      شیوه -115ماده   
 .شود مدارس تنظیم و به استانها ابالغ می 
  
ــین:موضــوع  ــه    آئ ــطه روزان ــه آموزشــی دوره ســه ســاله متوسّ                 موضــوع)  واحــدی-ســالی (نام
ــم   ــشنامه ش ــسات 31/5/78 - 00277/400اره بخ                          237 و236و 234 و 233 و 232 در جل
 مورد بـازنگری قـرار گرفـت و         8/6/79 و   25/5/79 و   11/5/79 و   5/5/79 و   4/5/78مورخ   
 تبصره به تصویب گـروه دوم شـورای تغییـر بنیـادی نظـام               96 ماده و    115در پنج فصل و      
صـحیح اسـت بـه      . رسـید   ) أت اجرائی نظام جدید آموزش متوسّطه     هی(آموزش و پرورش     
 .مورد اجرا گذارده شود 

 

١۵/۶/١٣٧٩
 حسین مظفر       ۴٠٠/٢٠١٣٨

 وزیر آموزش و پرورش
  
 .شود جهت اطالع و اقدام الزم ایفاد می............................ سازمان /اداره کلّ/  به دفتر-رونوشت 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نظر خواهی از معلمان: 2نمون برگ شماره 
  

 : .....................ليست درس
خواهشمند است با توجه به مشاهده خود در جریان فعاليت های آموزشی دانش آموزان در طول سال حتصيلی جـاری بـر اسـاس                        : مهکار حمترم 

 .امتياز گذاری مناييد) ٢(ضعيف) ٤(متوسط) đ(خوب ) ē(خيلی خوب ) ١ċ(مالکهای زير در ستون مربوط بر اساس مقياس های عالی 
 شرکت فعال در واحدهای کار ارائه شده     -١
 عالقه مندی و خالقيت و ابتکار عمل در درسها     -٢
 اجنام تکاليف و وظايف حموله بدون وقفه      -٣
 سرعت يادگريی و انتقال     -٤

  
 امتياز مشاره دانش آموزی نام و نام خانوادگی دانش آموزردیف امتياز  دانش آموزیمشاره نام و نام خانوادگی دانش آموز رديف
٢١       ١       
٢٢       ٢       
٢٣       ٣       
٢٤       ٤       
٢٥       ٥       
đ       ٢đ       
Ē       ٢Ē       
ē       ٢ē       
Ĕ       ٢Ĕ       
١ċ       ٣ċ       
٣١       ١١       
٣٢       ١٢       
٣٣       ١٣       
٣٤       ١٤       
٣٥       ١٥       
١đ       ٣đ       
١Ē       ٣Ē       
١ē       ٣ē       
١Ĕ       ٣Ĕ       
٢ċ       ٤ċ       

  
  امضاء                        ام خانوادگی مسئول جمع آوری نمون برگ نام و ن                  امضاء      :نام و نام خانوادگی معلم

  تاريخ حتويل                                                                                 تاريخ تنظيم
  

  
 
 
 
 
 



 3نمون برگ شماره 
  

 : دانش آموز گرامی
پس از مشورت   ( صيلی و نقش آن در تعيني سرنوشت مشا، خواهشمند است عالقمندی خود را              نظر به امهيت انتخاب صحيح شاخه يا رشته حت        

 .نسبت به هر يک از شاخه يا رشته های حتصيلی به ترتيب اولويت در جدول زير ثبت فرماييد) و کسب آگاهيهای الزم
علوم جتربـی   -٥ علوم و معارف ا سالمی       ٤ - انسانی  ادبيات و علوم   ٣ - فنی و حرفه ای    ٢ کاردانش   -١: نام شاخه ها و رشته های حتصيلی      

đ-رياضی فيزيک 
  

 ċ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ امتياز
 انتخاب ششم انتخاب پنجم انتخاب چهارم انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول مقياس

نام شاخه يا 
 رشته

            

  
  نام و نام خانوادگی مشاور                                                           :نام و نام خانوادگی دانش آموز

  برگ تاریخ دریافت نمون                                                       تاريخ تنظيم منون برگ
  امضاء                                                                              امضاء

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 4نمون برگ شماره 
  

 : ن گرامیيوالد
 مشا، خواهشمند است عالقمندی خـود را        زاني سرنوشت عز  ينيلی فرزندان و نقش آن در تع      ي رشته حتص  ياح شاخه   يت انتخاب صح  ينظر به امه  

 به ترتیب اولویـت در       )های الزم يپس از مشاورت و کسب آگاه     (ل کند   يد فرزندتان در آهنا حتص    يليلی که ما  يا رشته های حتص   يک از شاخه    ينسبت به هر    
 .ديي فرماجدول زیر ثبت

 کيزياضی فير-đعلوم جتربی -٥ علوم و معارف اسالمی ٤ -ت و علوم انسانیاي ادب٣ - فنی و حرفه ای٢ کاردانش -١: لیينام شاخه ها و رشته های حتص
  

 ċ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ازيامت
 انتخای ششم انتخاب پنجم انتخاب چهارم انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول اسيمق

ا ينام شاخه 
 رشته

            

  
    :نام و نام خانوادگی دانش آموز
  نام و نام خانوادگی مشاور                                                           : آموزنام و نام خانوادگی ولی دانش

  برگ تاریخ دریافت نمون                                                                       م منون برگيخ تنظيتار
  امضاء                                                                              :امضاء ولی دانش آموز

 
 
 
 

 



 تعاریف مربوط به فصل چهارم
 )ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (

 :امتحانات داخلی 
 در .م می شود انجايرر نظر مدين و با همکاری مشترک کارکنان آموزشی و اداری واحد آموزشی زيامتحاناتی است که طبق برنامه مع

 .ح اوراق امتحانی بر عهده معلمان مربوط می باشد يه سوالها و تصحيامتحانات داخلی ته

 : امتحانات هماهنگ 
امتحاناتی است که در بعضی از درسها طبق برنامه معين و سؤالهای يکسان در سراسر کشور و يا در سراسر يک استان توسط اداره 

/ اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور /  اداره کل آموزش و پرورش استان کل سنجش و ارزشيابی تحصيلی و يا
تهيه و در محل واحد آموزشی زير نظر مدير انجام می شود درامتحانات هماهنگی تصحيح اوراق امتحانی بر عهده معلمان مربوط 

 .باشد  می
 :امتحانات نهایی 

ابی يسنجش و ارزشكل اهلای يکسان توسط اداره ؤيا برنامه مهزمان و س) کشوری(ه به صورت سراسری درسهايی از پايه سوم متوسطه است کتامتحانا
ی امتحانات يله عوامل اجرايبوس/ اداره کل اموزش و پرورش مدارس خارج از کشور/ ر نظر اداره کل آموزش و پرورش استانيه می شود و زيلی هتيحتص

ح يی برگزاری امتحان و تصحيدر امتحانات هنا.شود برگزار خواهد شد  مینيپرورش شهرستاهنا و مناطق معکه از طرف ادارات آموزش و )ات ممتحنهيه(
 .شود اوراق بصورت متمرکز اجنام می

 :امتحانات دوره تابستانی 
 .ان دوره تابستانی برگزار می شود يه سوم در پايامتحاناتی است که برای دانش آموزان پا 

ه های اول و دوم که پس از امتحانات خرداد ماه موفق به يی است که برای دانش آموزان پايمتحانات درسهاا :امتحانات شهریور ماه
ن امتحانات در همان واحد آموزشی برگزار می شود که امتحانات ين درسها نشده اند برگزار می شود و اآکسب نمره قبولی در 

 .لی برگزار شده استيانی نوبت دوم در آن سال تحصيپا
/ ه درسهای رشته يان تابستان موفق به گذراندن کليه سوم که تا پايامتحاناتی است که برای دانش آموزان پا :متحانات دی ماها

 .شود شاخه مربوط نمی شود در دی ماه برگزار می

 : معدل 
 .برای هر دانش آموز در طول دوره متوسطه سه نوع معدل منظور می شود 

ن يين آيا ٧١لی و مطابق با ماده ي تعداد واحدهای درسهای ارائه شده به دانش آموز در طول هر سال تحص بر اساس :معدل ساالنه) الف
 .نامه محاسبه و اعالم می شود 

ن نامه محاسبه يئآن يا ٨٢ی داده است و مطابق با مادهيی که دانش آموز امتحان نهايرفته شده درسهايبر اساس نمره پذ  :معدل کتبی) ب
 .شود و اعالم می 

ن يا ٩٢ی که دانش آموز در طول دوره متوسطه گذرانده است و مطابق با مادهيرفته شده درسهايبر اساس نمره پذ :معدل کل) ج
 .نامه محاسبه و اعالم می شود  نيئآ

 :ترك تحصيل به يكي از موارد ذيل اطالق مي شود :تعریف ترک تحصیل 
 ه باشد دانش آموز در واحد آموزشي ثبت نام نكرد) الف 
 .از ادامه تحصيل انصراف دهد و يا ولی خود )  سال تمام ١٨در صورت داشتن حداقل (  خود دانش آموز بنا به درخواست ) ب 
 . برابر مقررات از تحصيل در واحد آموزشي محروم شده باشد دانش آموز،)ج 

 
س از ثبت نام به داليل موجه نتواند        وقفه تحصيلي به موردي اطالق مي شود كه دانش آموز پ           - وقفه تحصیلی تعریف  

 .در واحد آموزشي ادامه تحصيل دهد و در امتحانات نوبت دوم و شهريورماه هيچيك از دروس شركت نكند
 
 
 
 

 



 ن جلسهيستميست و بيرای صادره در دو
 ادی نظام آموزش و پرورشير بنييگروه دوم شورای تغ

 )د آموزش متوسطه يات اجرائی نظام جديه( 
 ٢٣/١/٧٩مورخ 

 زی رشته های مهارتی شاخه کاردانشيوه نامه برنامه ريش: موضوع 

  رشته های مهارتی شاخه کاردانشریزیشیوه نامه برنامه 
 

ب رشته های مهارتی ين و تصوييوه سالی واحدی تعين نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه شيي فصل اول آ٣ ماده ٣در اجرای بند 
 ٢٠   ی بر اساس حداقل معادلياز جامعه و به تناسب امکانات اجرايات حرفه ای مورد نيط و مقتضيراشاخه کاردانش با توجه به ش

ات ي ه٢٨/٩/٧١هـ مورخ / ٤٤٤/ت/٢٧٧٦٣ب نامه شماره ين و مواد آموزشی مشمول فصل اول و دوم تصويواحد درسی از عناو
 .رد ياز انجام گيهارتی به تعداد مورد ناز هر استاندارد ميا هم نياز يش نين دروس پيران و همچنيمحترم وز

از مربوط به هر رشته تعداد يا هم نياز يش نيدر صورتی که پس از معادل سازی استانداردهای مهارت و احتساب دروس پ) الف 
ق مناسب  واحد درسی باشد، برنامه درسی آن رشته با تلفي٤٣ا پودمانهای مهارت در رشته مربوط کمتر از يواحد های دروس مهارت 

 : ل خواهد شد ي واحد تکم٤٣از موارد زير تا سقف 
 :ل يل مهارت از قبيواحد دروس تکم  ٩حداکثر  -١
 .واحد ٢نی يکار آفر -
 .واحد  ٢منی کار يبهداشت و ا -
 .واحد  ١قانون کار  -
 )واحد٤حداکثر (کارورزی  -
 اریي دروس اخت-٢

ا رشته ياری مصوب هر گروه ياز مطابق فهرست دروس اختي الذکر به تعداد مورد ناری فوقين و ارائه دروس اختين عناوييتع–تبصره 
ل دانش آموز انجام ير واحد آموزشی محل تحصيت آموزشی هر منطقه توسط مديات محلی و وضعيط و مقتضيمهارتی بنا به شرا

 .خواهد گرفت 
استهای يز هماهنگ کردن سيک از آنها و نيربوط به هر ن استانداردهای ميين رشته های مهارتی و تعيب عناويبه منظور تصو) ب 

ته هماهنگی آموزشهای شاخه يی در توسعه و اجرای شاخه کاردانش کميوزارت آموزش و پرورش و دستگاههای اجرا
ب ي تصو٢٠ته همکاری شورای موضوع ماده ير خانه کميدب( ر در دفتر کاردانش و آموزشهای مهارتی يب زيکاردانش با ترک

 :ل می شود يتشک) ان يرات محترم وزي هنامه
 ).ته يمسوول کم(ر کل دفتر کاردانش و آموزشهای مهارتی يمد-١
 ).ته ير کميدب(معاون آموزشی دفتر کاردانش و آموزشهای مهارتی -٢
 .ربط حسب مورد ينده دستگاه ذينما -٣

ف آموزشهای فنی وحرفه ای و يزی و تاليرنامه رزی درسی با معرفی دفتر بيک نفر صاحبنظر با تجربه کافی در برنامه ري -٤
 .کاردانش

 .زی دوره های کاردانی با معرفی دفتر امور مدارس عالی يک نفر صاحبنظر با تجربه کافی در برنامه ري -٥
ازهای ينزی آموزشهای مهارتی و يته مذکور می تواند حسب مورد با توجه به دستور جلسات از افراد صاحبنظر در امور برنامه ريکم

 .بخش اشتغال دعوت به عمل آورد 
ن پودمانهای ييک از رشته های مهارتی تعياز در هر يش نين دروس موضوع بند الف و دروس پيين برنامه های آموزشی تعيتدو) ج 

ک از يل به اهداف آموزشی استانداردهای مهارت در هر ين مواد و کتابهای آموزشی و کمک آموزشی برای نييمهارت تع



  ريزي ضوابط و مقررات توسط دفتر برنامهساير رعايتگردد با   میتعيينوه نامه ين شيها که بر اساس ضوابط و مقررات ا تهرش
 س./ آموزشهای فنی و حرفه ای و کاردانش انجام خواهد گرفتتاليفو 

د متوسطه يی نظام جديات اجراين جلسه هيستميست و بي رشته های مهارتی شاخه کاردانش در دوريزيوه نامه برنامه يش: موضوع 
 ح است بمورد اجرا گذارده شود يد صحيب رسيبه تصو

 علی اصغر فانی
 معاون آموزشی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ٢١/٦/٨٠: خ ي      تار                                            ٢٠٢١٦/٤٠٠: مشاره                                                       

  جلسه نيست وچهل و هفتميرای صادره در دو
 ادی نظام آموزش و پرورش ي بنيريگروه دوم شورای تغ

 )د آموزش متوسطه يی نظام جديات اجرايه(
 ٣٠/٥/٨٠مورخ 

 
 ک و جرب و احتمال يوتر و انفورماتي تعداد واحد و ساعات دروس مبانی کامپيريتغ: موضوع 

 
به شرح )  ـ واحدی وه سايليش(ک و جرب و احتمال در دوره متوسطه روزانه يوتر و انفورماتي تعداد واحد و ساعات دروس مبانی کامپ:ماده واحده 

 ل اصالح می شود يذ

     کد                        تعداد واحد                                 ساعات هفتگیدرس                 
 ٣                                         ٣                                  ٥٥١٧ک               يوتر و انفورماتيمبانی کامپ

 ٢                                         ٢                                 ٥٥٠٧جربو احتمال                                  
 

 نامه آموزشی دوره ينيعات هفتگی دروس فوق الذکر در دوره متوسطه بزرگساالن و داوطلبان آزاد داخل کشور مطابق ماده پنج آزان سايم: تبصره 
 می باشد  ) ٢٣/٦/٧٩ مورخ ٢٠١٤٠/٤٠٠خبشنامه مشاره (متوسطه بزرگساالن 

 
 
 

 يري جلسه گروه دوم شورای تغنيست و چهل و هفتمياحتمال در دوک و جرب و يوتر و انفورماتي تعداد واحد و ساعات دروس مبانی کامپيريتغ: موضوع 
ح است به مورد اجرا گذارده شود يد صحيب رسي به تصو٣٠/٥/٨٠مورخ ) د آموزش متوسطهيی نظام جديات اجرايه(ادی نظام آموزش و پرورش يبن
. 
 

 علی اصغر فانی 
 معاون آموزشی 

 
 

 فاد می شود ي                                          جهت اطالع و اقدام الزم اسازمان      / اداره کل / به دفتر : رونوشت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  کتب درسی تاليف و ريزيدفتر برنامه : به 
 معاونت آموزشی : از 

 ران و جهان برای دانش آموزان رشته علوم و معارف اسالمی ي کتاب اتاليف: موضوع 
 

 جلسه گروه دوم نيست و چهل و ششمي در دو٢٢/٣/٨٠ مورخ ٢٢/٢٠٣١/٢/١٠١ساند موضوع مندرج در نامه مشاره رياحتراماً ، به اطالع م
 :د ي مطرح و مقرر گرد٢/٥/٨٠مورخ ) د آموزش متوسطهيی نظام جديات اجرايه(ادی نظام آموزش و پرورش ي بنيريشورای تغ

 
 

ده ای از کتاهبای يران و جهان مشتمل برگزيخ ايدرس تار) ١(ران و جهان يخ ايتاربرای دانش آموزان رشته علوم و معارف اسالمی جبای درس 
 .ن رشته حلاظ شود يزان چهار واحد در جمموعه دروس ايبه م) ٢(و ) ١(ران و جهان يخ ايتار

 
 علی اصغر فانی
 معاون آموزشی

 
 
٢/٤٦٧٢/٤٠٠ 

    ٧/٥/٨٠ 
  اطالع و اقدام ش دانشگاهی جهتيدفتر آموزشهای نظری و پ: رونوشت 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شاخه های نظری و فنی و حرفه ای : جداول درسهای دوره متوسطه
 

 عناوين دروس رشته های شاخه نظری و شاخه فنی و حرفه ای که 

 . در سال سوم متوسطه از آنها امتحان نهايی بعمل می آيد 
 

تعداد  عناوین درسها رشته شاخه
 درسها

 کيزي فاضیير
 زبان خارجه -)٣( عربی -)٣(ات فارسی ي ادب-)٣( زبان فارسی -)٣(نی و قرآن يمات ديتعل
 -)٢( هندسه - جرب و احتمال-شگاه يو آزما) ٣(می ي ش-شگاه يو آزما) ٣(ک يزيف) ٣(

 حسابان 
١ċ 

 علوم جتربی
) ٣(بان خارجه  ز،)٣(عربی ،) ٣(ات فارسی يادب) ٣( زبان فارسی ،)٣( نی و قرآنيمات ديتعل
و ) ٢(ست شناسی يز، ) ٣(اضی يشگاه ، ريو آزما) ٣(می يشگاه ، شيو آزما) ٣(ک يزيف

  شناسی نيشگاه ، زميآزما
١ċ 

 ات ويادب
 علوم انسانی

ژه يو) (٣(عربی -ات فارسی ختصصی ي ادب- زبان فارسی ختصصی -)٣(نی و قرآن يات ديتعلم
ران و جهان يخ اي تار-) ٢(جغرافی - )٢(شناسی جامعه -) ٢(خارجی  زبان -)انسانی  علوم

  فلسفه و منطق-ه های ادبی يآرا-) ٢(
١ċ 

 نظری

 علوم و
 معارف اسالمی

ژه علوم و يو (٣ عربی -ات فارسی ختصصی ي ادب- زبان فارسی ختصصی  -)٢(د ياصول و عقا
لسفه و ف-) ٢( و علوم قرآنی ري تفس-)٢(خ اسالم يتار) ٣( زبان خارجه -) معارف اسالمی 

 ) ٢( اخالق -)٢( جامعه شناسی -منطق 
١ċ 

سات و ي شناخت تأس-)١(ولوژیيزي ف-ی يه و هبداشت مواد غذاي تغذ-)٣(نی و قرآن يمات ديتعل ت بدنیيترب
 ٥ دول مسابقات ورزشیج -اماکن ورزشی 

 ٥ آوری مواد معدنی ر ف-ن  اکتشاف معد-) ٢(ک يزيف -)٣(اضی ير-) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل معدن
 ٥  ، حماسبات فنی ختصصی نياجزاء ماش) ٣(اضی ينی ، رمي، حفاظت و ا) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل ع فلزیيصنا

 ٥ طراحی اندام و لباس ) ٢(خ هنر جهان ـ الگو يف نساجی ـ تاريا ال،)٣(نی و قرآن يمات ديتعل طراحی و دوخت

ل کمک ناوبری ـ هواشناسی يـ مبانی رادار و وسا) ٣(ضی ياـ ر) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل ناوبری
 ٥ ـ زبان ختصصی

ک موتورهای يمکان
 یيايدر

مقدماتی  کيناميک و دياستات -) ٣(اضی يی ـ ريايست  دريط زي حم-) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل
 ٥ ک صنعتی  يدروليـ مبانی ه

ک و خمابرات يالکترون
 یيايدر

 –) ٢(مبانی برق -) ٣(اضی يو ـ ريـ مبانی خمابرات و راد) ٣(آن نی وقريمات ديتعل
 ٥ )٢( کيزيف

) ٢(ک عمومی يـ الکترون) ١(کی يـ مدارهای الکتر) ٣(اضی يـ ر) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل کيالکترون
 ٥ و يمبانی خمابرات و راد

  DCکی ينهای الکتريماش) ٣(ضی ايـ ر) ١(کی يـ مدارهای الکتر) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل کيالکتروتکن
 ٥ ACکی ي های الکترنيماش

ع يات دستگاهی در صنايعلم -)١(ه يی جتزيمش-) ٣(ضی يار -)٣(نی و قرآن يمات ديتعل یيايميع شيصنا
 ٥ ی يايميند های شيی ـ فرآيايميش

وانشناسی رشد ـ ـ هبداشت خانواده ـ خانواده دراسالم ـ ر) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل ت خانوادهيريمد
 ٥ حقوق خانواده در اسالم

ه ـ سردخانه و انبار ـ هبداشت و يت ـ اصول تغذيفياصول کنترل ک) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل یيع غذايصنا
 ٥ ی ينی کار در کارخاجنات مواد غذاميا

 ٥ می يهندسه ترس-) ٢( حماسبات فنی-)٢( نقشه کشی -)٣(اضی ي ر-)٣(نی و قرآن يمات ديتعل نقشه کشی عمومی

فنی و 
 حرفه ای

* 

 ٥  رسم فنی ختصصی - نياجزاء ماش) ٢(ـ حماسبات فنی ) ٣(اضی ي ر-)٣(نی و قرآن يمات ديتعل د يساخت و تول



ک ـ يحماسبات در سرام-ک ي آالت سرامني ماش-) ٣(اضی يـ ر) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل کيسرام
 ٥ کيمی ختصصی سراميش

سات حرارتی ـ يسات ـ تأسينقشه کشی تأس -) ٣(اضی يـ ر) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل ساتيتأس
 ٥ سات برودتی يتأس

برنامه سازی  -ی با شبکه يزبان ختصصی ـ آشنا-) ٣(اضی يـ ر) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل وتريکامپ
 ٥ جتارتی 

صصی خت ته گری ـ حماسبات فنیخيکی رياصول متالوژ -) ٣(اضی ي ر-)٣(نی و قرآن يمات ديتعل متالوژی
 ٥ ـ رسم مدل و قالب 

ـ مبانی ) ٢(ا ـ طراحیيخ هنر جهان ـ علم مناظر و مراي تار - )٣(نی و قرآن يمات ديتعل کگرافي
 ٥ ر سازی يتصو

ات يسات ساختمان ـ عناصر و جزئيتأس -) ١(ـ متره و برآورد ) ٣(ی و قرآن ينمات ديتعل نقشه کشی معماری
 ٥ ی خيی با بناهای تاريآشنا) ١(

ـ فن آوری چاپ ـ مواد شناسی ـ حماسبات فنی ختصصی ـ ) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل چاپ
 ٥ ) ٣(اضی ير

سات يل نساجی ـ تأسيـ بافندگی ـ چاپ و تکم) ٣(اضی ي ر-)٣(نی و قرآن يمات ديتعل ع نساجیيصنا
 ٥ نساجی 

حسابداری صنعتی ـ حسابداری شرکتها  -) ٢(ـ اصول حسابداری ) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل حسابداری بازرگانی
 ٥ )٢(م و روشهای آماری يـ مفاه

دگی مواد يش و پوسي حتول مواد معدنی ـ فرسارينه و سيشـ پي) ٣(ينی و قرآن مات ديتعل مرمت آثار فرهنگی 
 ٥ خ هنر جهان ينه و مبانی نظری مرمت ـ تاريشيمعدنی ـ پ

 ٥  نياجزاء ماش) ٢(رسم فنی  ختصصی ـ حماسبات فنی ) ٣(اضی يرـ ) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل ک خودرويمکان

ت ـ نقشه برداری عمومی ـ ي موقعينيـ روشهای تع) ٣(اضی يـ ر) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل نقشه برداری
 ٥ م يکارگاه حماسبه و ترس

مان ـ فن ـ مقررات ملی و ضوابط عمومی ساخت) ٣(اضی يـ ر) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل **ساختمان
 ٥ آوری ساختماهنای فلزی ـ ساختماهنای بتنی 

خ هنر جهان ـ حجم شناسی ـ طراحی يتار -) ١(ـ نقشه کشی) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل بانی صحنه يپشت
 ٥ ختصصی 

ـ مبانی ) ران يخ هنر ايتار(لم يل فيـ حتل) ٢(ـ کارگاه نگارش ) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل نمايس
 ٥ نما يخ سي تار-ريو درک تصوی شناسی يبايز

کی چوب ـ تکنولوژی سازه های چوبی يکی و مکانيزيـ خواص ف) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل ع چوب و کاغذيصنا
 ٥ )٣(اضی ي ر- ع چوبيصنا) ٢(ـ حماسبات فنی 

 

 .بقيه رشته های شاخه فنی و حرفه ای امتحان نهايی ندارند* 

یی ساختمان به جای مقررات ملی و ضوابط عمومی  درس ایستا84-85از سال تحصیلی  **
 .ساختمان در جدول دروس نهایی رشته ساختمان منظور شده است

 
 
 
 
 
 



 لیيک شاخه حتصيجدول درسهای عمومی دوره متوسطه به تفک
 

 نظری 
 فنی و  تعداد واحد نام درس فيرد

اضی يعلوم جتربی و ر کاردانش حرفه ای
 لوم انسانیات و عيادب کيزيـ ف

علوم  و 
معارف 
 اسالمی 

 × × × × × ۲+۲ )۱(نی و قرآن يمات ديتعل ۱
 ــ × × × × ۲+۱ )۲(نی و قرآن يمات ديتعل ۲
 ــ × × × × ۲+۱ )۳(نی و قرآن يمات ديتعل ۳
 × × × × × ۲ )۱(زبان فارسی  ۴
 × × × × × ۲ )۲(زبان فارسی  ۵
 ــ ــ × ــ ــ ۲ )۳(زبان فارسی  ۶
 × × × × × ۲ )۱(ات فارسی يدبا ۷
 × × × × × ۲ )۲(ات فارسی يادب ۸
 × ــ × ــ ــ ۲ )۳(ات فارسی يادب ۹
 ــ × × × × ۲ )۱(عربی  ۱۰
 ــ ــ × × × ۲ )۲(عربی  ۱۱
 × ــ × ــ ــ ۲ )۳(عربی  ۱۲
 × × × × × ۳ )۱(زبان خارجه  ۱۳
 × × × × × ۲ )۲(زبان خارجه  ۱۴
 × × × ــ ــ ۲ )۳(زبان خارجه  ۱۵
 × × × × × ۳ مطالعات اجتماعی ۱۶
 × × × × × ٥/٢ شگاهيو آزما) ۱(ک يزيف ۱۷
 × × × × × ٥/٢ شگاه يو آزما) ۱(می يش ۱۸
 × × × × × ۴ )۱(اضیير ۱۹
 ــ ــ × ــ × ۴ )۲(اضی ير ۲۰
 × × × ــ ــ ۲  آمار و مدسازی ۲۱
 × × × × × ۲ ستی و هبداشتيعلوم ز ۲۲
 ــ ــ × × × ۲ ران يخ معاصر ايرتا ۲۳
 ــ ــ × × × ۳ ای عمومی و استان يجغراف ۲۴
 × × × × × ۱ )۱(ت بدنی يترب ۲۵
 × × × × × ۱ )۲(ت بدنی يترب ۲۶
 × × × ــ × ۱ )۳(ت بدنی يترب ۲۷
 × × × × × ۲ آمادگی دفاعی ۲۸

 × × × × × ۱ )۱(پرورشی 
 ــ × × ــ ــ ۱ )۲(پرورشی 

 × × × × × ۱ لیيا تکميجربانی 
۲۹ 

درسهای 
 انتخابی

 × × × × × ۱ ر درسهای انتخابیيسا
 ۴۵ ۵۲ ۶۹ ۵۳ ۵۸  مجع 

ه های دوم يب در پاي به ترت۲/۲  و ۱/۲م شده و حتت عنوان درسهای عربی يبه دو قسمت تقس) ۲(در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش درس عربی 
 .واحد ارائه خواهد شدک يزان يو سوم هرکدام به م



 
 جدول درسهای اختصاصی رشته های متوسطه شاخه نظری

 
 رشته ریاضی ـ فیزیک رشته علوم تجربی رشته علوم و معارف اسالمی رشته ادبیات و علوم انسانی

 نام درس ردیف
تعداد 
 واحد

ردی
 ف

 نام درس
تعداد 
 واحد

 نام درس ردیف
تعداد 
 واحد

 نام درس ردیف
تعداد 
 واحد

 ۳  و آزمایشگاه ) 2(شیمی  1 3 و آزمایشگاه ) 2(فیزیک  1 3 )1(صول عقاید ا 1 2 زبان فارسی تخصصی 1
  ۳ ) ویژه ریاضی فیزیک( و آزمایشگاه ) 3(فیزیک  2 3 و آزمایشگاه ویژه علوم تجربی ) 3(فیزیک  2 3 )2(اصول عقاید  2 2 ادبیات فارسی تخصصی 2
 ۳ و آزمایشگاه ) 2(فیزیک  3 3 و آزمایشگاه ) 2(شیمی  3 2 زبان فارسی تخصصی 3 4 ویژه علوم انسانی) 2(عربی  3
 ۳  و آزمایشگاه ) 3(شیمی  4 3 و آزمایشگاه ) 3(شیمی  4 2 ادبیات فارسی تخصصی 4 4 ویژه علوم انسانی) 3(عربی 4
 ۲ )1(هندسه  5 2 )1(هندسه  5 4 ویژه رشته معارف) 2(عربی  5 2 )1(جامعه شناسی  5
 ۲ جبر و احتمال 6 3 )3(ریاضی  6 5 ویژه رشته معارف) 3(عربی  6 2 )2(جامعه شناسی  6
 ۳ )2(هندسه  7 4 و آزمایشگاه) 1(زیست شناسی  7 2 )1(تاریخ اسالم  7 2 اقتصاد 7
 ۳ مبانی کامپیوتر و انفورماتیک  8 4 و آزمایشگاه) 2(زیست شناسی  8 2 )2(تاریخ اسالم  8 2 روان شناسی 8
   9 2 زمین شناسی  9 1 احکام 9 2 وم انسانی ریاضی ویژه عل 9
       2 ریاضی ویژه علوم انسانی و معارف 10 4 )1(تاریخ ایران و جهان  10
       2 )1(تفسیر و علوم قرآنی  11 3 )2(تاریخ ایران و جهان  11
       2 )2(تفسیر و علوم قرآنی  12 2 )1(تاریخ ادبیات ایران و جهان 12
       1 آشنایی با مفردات قرآن 13 2 )2(دبیات ایران و جهانتاریخ ا 13
       4 )1(تاریخ ایران وجهان  14 3 )1(جغرافیا  14
       3 فلسفه و منطق 15 3 )2(جغرافیا  15
       1 قرائت و تجوید قرآن 16 2 آرایه های ادبی 16
       2 روانشناسی 17 3 فلسفه و منطق  17

       3 )1 (جغرافیا 18   
       2 )1(جامعه شناسی  19   
       2 )2(جامعه شناسی  20   
       1 ) 1(اخالق  21   
       1 )2(اخالق  22   
       1 فن سخن وری 23   

 27 جمع  27 جمع  51 جمع 44 جمع 
 
 
 
 
 



می شاخه متوسطه نظریواحدهای درس رشته علوم و معارف اسال مواد و ساعات تدريس هفتگی و تعداد  

 پايه سوم        پايه دوم       پايه اول 
 ساعت واحد  درس  رديف   ساعت واحد درس  رديف 

 پيش نياز ساعت  واحد  درس  رديف  

 ١تعليمات دينی و قرآن  ١
٢+٢ ٢+٢ 

 
 ٣ ٣ ١اصول عقايد  ١

 
 ٣ ٢اصول عقايد  ١

٣  

  ٣ ٢ زبان فارسی تخصصی ٢  ٣ ٢ ٢زبان فارسی  ٢  ٢ ٢ ١زبان فارسی  ٢
  ٢ ٢ ادبيات فارسی تخصصی ٣  ٢ ٢ ٢ادبيات فارسی  ٣  ٢ ٢ ١ادبيات فارسی  ٣
 ٢عربی  ۶ ۵ معارف شته ر  ويژه٣عربی  ۴  ۵ ۴ معارف رشتهه  ويژ٢عربی  ۴  ٢ ٢ ١عربی  ۴
  ٢ ٢ ٣زبان خارجه  ۵  ٢ ٢ ٢زبان خارجه  ۵  ٣ ٣ ١زبان خارجه  ۵
  ٢ ٢ ٢تاريخ اسالم  ۶  ٢ ٢ ١تاريخ اسالم  ۶  ٣ ٢/٥ اه  و آزمايشگ١فيزيک  ۶
رياضی ويژه علوم انسانی و  ٧  ١ ١ احکام  ٧  ٣ ٢/٥  و آزمايشگاه ١شيمی  ٧

  ٢ ٢ معارف 
  ٢ ٢ ٢تفسير و علوم قرآنی  ٨  ٢ ٢ ١تفسير و علوم قرآنی  ٨  ٣ ٣ مطالعات اجتماعی ٨
 علوم زيستی و بهداشت ٩

٢ ٢  
  ٢ ١ مفردات قرآن آشنايی با  ٩

 ۴ ۴ ١اريخ ايران و جهان ت ٩
 

  ٣ ٣ فلسفه و منطق  ١٠  ٢ ١ قرائت و تجويد قرآن  ١٠  ۴ ۴ ١رياضی  ١٠

  ٢ ٢ روان شناسی  ١١  ۴ ٣ ١جغرافيا  ١١  ٢ ١ ١تربيت بدنی  ١١
 ١ی شناس جامعه ٢ ٢ ٢جامعه شناسی  ١٢ ٢ ٢ ١جامعه شناسی ١٢ ٢ ١ پرورشی

  ١ ١  ٢اخالق  ١٣ ٢ ٢ آمار و مدلسازی  ١٣ ٢ ١ جبرانی یا تکمیلی

درسهای  ١٢
 انتخابی

ساير درسهای 
 انتخابی

٢ ١ 

 

 ٢ ١ ٢تربيت بدنی  ١۴

 

 ١ فن سخنوری  ١۴
٢  

 ٣۶ ٣١ جمع
 

 ١ ١ ١اخالق   ١۵
 

 ١ ٣تربيت بدنی  ١۵
٢  

  ٣٨ ٣۴ جمع  ٢ ٢ آمادگی دفاعی  ١۶ 
       ٣٧ ٣١ جمع 
          

  

          
 هر يک به ميزان يک واحد و دو ساعت به جدول درسهای انتخابی اضافه می شود )) مباحثه عربی((و )) عربی تکميلی((، )) احکام و اخالق((در اين رشته درسهای  •
 .ی اختصاص يابد برای درسهايی که با آزمايشگاه همراه است در برنامه هفتگی بايد حداقل يک ساعت به فعاليت های آزمايشگاه •



 
 مواد و ساعات تدریس هفتگی و تعداد واحدهای درس رشته علوم تجربی شاخه متوسطه نظری

 پایه سوم        پایه دوم       پایه اول 
 ساعت واحد  درس رديف   ساعت واحد درس رديف 

 پيش نياز ساعت  واحد  درس  رديف  

١ 
 ١تعليمات دينی و قرآن 

٢+٢ ٢+٢  
  ٢+١ ٢+١ ٢ينی و قرآن تعليمات د ١

  ٢+١ ٢+١ ٣تعليمات دينی و قرآن  ١

  ٣ ٢ ٣زبان فارسی  ٢  ٣ ٢ ٢زبان فارسی  ٢  ٢ ٢ ١زبان فارسی  ٢
  ٢ ٢ ٣ادبيات فارسی  ٣  ٢ ٢ ٢ادبيات فارسی  ٣  ٢ ٢ ١ادبيات فارسی  ٣
  ٢ ٢  ٣عربی  ۴  ٢ ٢  ٢عربی  ۴  ٢ ٢ ١عربی  ۴
  ٢ ٢ ٣زبان خارجه  ۵  ٢ ٢ ٢خارجه زبان  ۵  ٣ ٣ ١زبان خارجه  ۵
 و ١فيزيک  ۶

 و ٢فيزيک  ۶  ٣ ٢/٥ آزمايشگاه 
 و آزمايشگاه ٣فيزيک  ۶  ۴ ٣ آزمايشگاه 

 و ٢فيزيک  ۴ ٣ ويژه علوم تجربی
 مايشگاهآز

 و ٢شيمی  ٧  ٣ ٢/٥ و آزمايشگاه ١شيمی  ٧
 و ٢شيمی  ۴ ٣  و آزمايشگاه ٣شيمی  ٧  ۴ ٣ آزمايشگاه 

 مايشگاهآز
 ٢رياضی  ٣ ٣ ٣رياضی  ٨  ۴ ۴ ٢رياضی  ٨  ٣ ٣ مطالعات اجتماعی ٨

  ٢ ٢ آمار و مدلسازی  ٩  ٢ ٢ ١هندسه  ٩  ٢ ٢ علومزيستی و بهداشت ٩

و ١زيست شناسی  ۴ ۴ آزمايشگاه  و)٢(شناسی زيست ١٠  ۴ ۴  و آزمايشگاه ١زيست شناسی  ١٠  ۴ ۴ ١رياضی  ١٠
 مایشگاهآز

  ٢ ٢ زمين شناسی  ١١  ٣ ٣ جغرافيای عمومی و استان  ١١  ٢ ١ ١تربيت بدنی  ١١
  ٢ ٢ تاريخ معاصر ايران  ١٢ ٢ ١ تربيت بدنی ١٢ ٢ ١ پرورشی

جبرانی یا 
  ٢ ١ ٣تربيت بدنی  ١٣ ٢ ٢ آمادگی دفاعی  ١٣ ٢ ١ تکمیلی

١٢ 

درسهای 
 انتخابی

ساير 
درسهای 
 انتخابی

٢ ١ 

 

 ٣۶ ٣٣ جمع

 

 ٢ ١ )شیپرور(درس انتخابی  ١۴
 

  ٣۶ ٣١ جمع
    

 
  ٣۶ ٣٢ جمع

 بايد در برنامه هفتگی حداقل يک ساعت از درسهايی که با آزمايشگاه همراه است به فعاليت های آزمايشگاهی اختصاص يابد : تذکر 
  
 
 
 
 
 



 
 

 مواد و ساعات تدریس هفتگی و تعداد واحدهای درسی رشته ریاضی ـ فیزیک    شاخه متوسطه نظری
                        پايه اول مشترک                                                                   پايه دوم                                                                                      پايه سوم        

ردي ساعت واحد نام درس رديف ساعت واحد نام درس رديف
 پيش نياز ساعت واحد نام درس ف

 ــ ٢+١ ٢+١ )٣(تعليمات دينی و قرآن  ١ ٢+١ ٢+١ )٢(تعليمات دينی و قرآن  ١ ٢+٢ ٢+٢ )١(تعليمات دينی و قرآن ١
 ــ ٢ ٢ )٣(زبان فارسی  ٢ ٢ ٢ )٢(زبان فارسی  ٢ ٢ ٢ )١(زبان فارسی  ٢
 ــ ٢ ٢ )٣(ادبيات فارسی  ٣ ٢ ٢ )٢(ادبيات فارسی  ٣ ٢ ٢ )١(ادبيات فارسی  ٣
 ــ ٢ ٢ )٣(عربی  ۴ ٢ ٢ )٢(عربی  ۴ ٢ ٢ )١(عربی  ۴
 ــ ٢ ٢ )٣(زبان خارجی  ۵ ٢ ٢ )٢(زبان خارجی  ۵ ٣ ٣ )١(زبان خارجی  ۵

 و آزمايشگاه ) ٣(فيزيک  ۶ ۴ ٣ و آزمايشگاه) ٢(فيزيک  ۶ ٣ ٢/۵ و آزمايشگاه) ١(فيزيک  ۶
 و ٢يک فز ۵ ۴ ويژه رياضی فيزيک

 آزمايشگاه

 و ٢شمی  ۴ ٣ و آزمايشگاه) ٣(شيمی  ٧ ۴ ٣ وآزمايشگاه) ٢(شيمی  ٧ ٣ ٢/۵ و آزمايشگاه) ١(شيمی  ٧
 آزمايشگاه

 ٢رياضی  ٢ ٢ جبر و احتمال ٨ ۴ ۴ )٢(رياضی  ٨ ۴ ٢ )١(رياضی  ٨
  ١هندسه  ٣ ٣ )٢(هندسه  ٩ ٢ ٢ )١(هندسه  ٩ ٣ ٣ مطالعات اجتماعی  ٩
 ٣رياضی ۴ ۴ حسابان ١٠ ٢ ٢ آمار و مدلسازی ١٠ ٢ ٢ م زيستی و بهداشت علو ١٠
  ٣ ٣ مبانی کامپيوتر و انفرماتيک ١١ ٣ ٣ جغرافيای عمومی و استان ١١ ٢ ١ )١(تربيت بدنی  ١١

  ٢ ٢ تاريخ معاصر ايران ١٢ ٢ ١ )٢(تربيت بدنی  ١٢ ٢ ١ پرورشی
جبرانی يا 
  ٢ ١ )٣(تربيت بدنی  ١٣ ٢ ٢ آمادگی دفاعی ١٣ ٢ ١ تکميلی

درسهای  ١٢
ساير  انتخابی

درسهای 
 انتخابی

  ٣۶ ٣٣ جمع ٢ ١ )پرورشی(درس انتخابی  ١۴ ٢ ١

 ٣۶ ٣١ جمع 

 

 ٣۶ ٣٢ جمع

 

 
 
 

 . د درسهايی که با آزمايشگاه همراه است در برنامه هفتگی بايد حداقل يک ساعت به فعاليتهای آزمايشگاهی اختصاص ياب: تذکر 
 
 
 
 
 
 



 مواد و ساعات تدریس هفتگی و تعداد واحدهای درسی رشته ادبیات و علوم انسانی   شاخه متوسطه نظری
  پایه سوم                                                     پایه اول مشترک                        پایه دوم 

واح نام درس رديف
ردي ساعت د

واح نام درس ف
ردي عتسا د

 پيش نياز ساعت واحد نام درس ف

+٢ )١(تعليمات دينی و قرآن ١
+١ )٢(تعليمات دينی و قرآن  ١ ٢+٢ ٢

 ــ ٢+١ ٢+١ )٣(تعليمات دينی و قرآن  ١ ٢+١ ٢

 ــ ٣ ٢ زبان فارسی تخصصی ٢ ٢ ٢ )٢(زبان فارسی  ٢ ٢ ٢ )١(زبان فارسی  ٢
 ــ ٢ ٢ ادبيات فارسی تخصصی ٣ ٢ ٢ )٢(ادبيات فارسی  ٣ ٢ ٢ )١(ادبيات فارسی  ٣
ويژه ) ٢(عربی ۴ ۴ ويژه علوم انسانی) ٣(عربی  ۴ ۴ ۴ ويژه علوم انسانی) ٢(عربی  ۴ ٢ ٢ )١(عربی  ۴

 علوم انسانی
 ــ ٢ ٢ )٣(زبان خارجی  ۵ ٢ ٢ )٢(زبان خارجی  ۵ ٣ ٣ )١(زبان خارجی  ۵
 )١(جامعه شناسی ٢ ٢ ) ٢(جامعه شناسی  ۶ ٢ ٢ ) ١ (جامعه شناسی ۶ ٣ ٢/۵ و آزمايشگاه) ١(فيزيک  ۶
 ــ ٢ ٢ روان شناسی ٧ ٢ ٢ اقتصاد ٧ ٣ ٢/۵ و آزمايشگاه) ١(شيمی  ٧
 ــ ٢ ٢ رياضی ويژه علوم انسانی ٨ ٢ ٢ آمار و مدلسازی ٨ ۴ ٢ )١(رياضی  ٨
 ــ ٣ ٣ )٢(هان تاريخ ايران و ج ٩ ۴ ۴ ١تاريخ ايران و جهان  ٩ ٣ ٣ مطالعات اجتماعی  ٩

تاريخ ادبيات ايران و  ١٠ ٢ ٢ علوم زيستی و بهداشت  ١٠
تاريخ ادبيات ايران  ١٠ ٢ ٢ )١(جهان

 ــ ٢ ٢ )٢(وجهان

 ــ ۴ ٣ )٢(جغرافيا  ١١ ۴ ٣ جغرافيا ١١ ٢ ١ )١(تربيت بدنی  ١١
 ــ ٢ ٢ آرايه های ادبی ١٢ ٢ ١ )٢(تربيت بدنی  ١٢ ٢ ١ پرورشی

جبرانی يا 
 ــ ٣ ٣ فلسفه و منطق ١٣ ٢ ٢ آمادگی دفاعی ١٣ ٢ ١ تکميلی

درسهای  ١٢ ــ ٢ ١ )٣(تربيت بدنی   ٢ ١ )پرورشی(درس انتخابی  ١۴
ساير درسهای  انتخابی

    ٢ ١ انتخابی
 
 

    

 ٣۶ ٣١ جمع 

 

 ٣۶ ٣٢ جمع

 

 ٣۶ ــ ٣٣ جمع
 

 . در برنامه هفتگی بايد حداقل يک ساعت به فعاليتهای آزمايشگاهی اختصاص يابد برای درسهايی که با آزمايشگاه همراه است : تذکر 
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